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1. Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάµεσης Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης 

Προς τους µετόχους της «Eurocorp Securities Α.Ε.Π.Ε.Υ» 

 

Εισαγωγή 

Επισκοπήσαµε τη συνηµµένη κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης της «Eurocorp Securities 

Α.Ε.Π.Ε.Υ» της 30ης Ιουνίου 2010 και τις σχετικές καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών 

καθαρής θέσης και ταµειακών ροών της εξάµηνης περιόδου που έληξε αυτήν την ηµεροµηνία, καθώς και 

τις επιλεγµένες επεξηγηµατικές σηµειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. Η ∆ιοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της ενδιάµεσης 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, 

όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εφαρµόζονται στην Ενδιάµεση 

Χρηµατοοικονοµική Αναφορά (∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο «∆ΛΠ» 34). ∆ική µας ευθύνη είναι να 

εκφράσουµε συµπέρασµα επί αυτής της ενδιάµεσης συνοπτικής χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης µε 

βάση την επισκόπησή µας. 

Εύρος Επισκόπησης 

∆ιενεργήσαµε την επισκόπησή µας σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση 

ενδιάµεσης χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που διενεργείται από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της 

οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάµεσης οικονοµικής πληροφόρησης συνίσταται στη διενέργεια 

διερευνητικών ερωτηµάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για χρηµατοοικονοµικά και 

λογιστικά θέµατα και στην εφαρµογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών επισκόπησης. Το εύρος της 

επισκόπησης είναι ουσιωδώς µικρότερο από αυτό του ελέγχου που διενεργείται σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν µας δίδει τη δυνατότητα να αποκτήσουµε τη διασφάλιση ότι έχουν 

περιέλθει στην αντίληψή µας όλα τα σηµαντικά θέµατα τα οποία θα µπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν 

έλεγχο. Κατά συνέπεια, µε την παρούσα δεν διατυπώνουµε γνώµη ελέγχου. 

Συµπέρασµα 

Με βάση την επισκόπησή µας, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή µας οτιδήποτε θα µας οδηγούσε στο 

συµπέρασµα ότι η συνηµµένη ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση δεν έχει καταρτισθεί, από 

κάθε ουσιώδη άποψη, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 34. 
 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2010 
Ο  Ορκωτός  Ελεγκτής  Λογιστής 

 
Παπαγιαννόπουλος Κυπριανός 

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 14261 

 

 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010 – 30.06.2010 
5 

 



EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 

 

2. Οικονοµικές Καταστάσεις της 30ης Ιουνίου 2010 

2.1. Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης  
 

  Σηµειώσεις 30/6/2010 31/12/2009 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ    
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό    
Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 7.1 333.001 360.093 
Άυλα στοιχεία ενεργητικού 7.2 272.835 300.776 
Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις 7.4 834.576 1.340.034 
  1.440.411 2.000.903 
Κυκλοφορούν ενεργητικό    
Πελάτες και Λοιπές Εµπορικές Απαιτήσεις 7.5 1.455.074 909.524 
Λοιπές Απαιτήσεις 7.6 1.003.482 1.004.974 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 7.7 1.402.621 1.543.892 
Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 7.8 11.260 19.488 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 7.9 4.949.542 5.924.235 
  8.821.978 9.402.113 
    
Σύνολο ενεργητικού   10.262.390 11.403.016 

    
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ    
Ίδια κεφάλαια αποδιδόµενα στους µετόχους    
Μετοχικό κεφάλαιο 7.10 5.713.500 5.713.500 
Υπέρ το άρτιο 7.11 12.021 12.021 
Αποθεµατικά εύλογης αξίας 7.12 186.478 295.257 
Λοιπά αποθεµατικά 7.13 1.209.609 1.009.466 
Κέρδη/ (ζηµιές) εις νέον 7.14 (2.814.974) (2.152.711) 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων  4.306.633 4.877.532 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ    
Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις       7.3 11.887 45.427 
Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την 
υπηρεσία 7.15 51.049 51.049 
Σύνολο Μακροπροθέσµων Υποχρεώσεων  62.936 96.476 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις    
Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 7.16 45.198 43.333 
Βραχυπρόθεσµες δανειακές Υποχρεώσεις 7.17 70.000 70.000 
Λοιπές υποχρεώσεις 7.18 5.685.080 6.223.132 
Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 7.19 92.542 92.542 
Σύνολο Βραχυπρόθεσµων Υποχρεώσεων  5.892.821 6.429.008 
Σύνολο υποχρεώσεων  5.955.756 6.525.484 
    
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων   10.262.390 11.403.016 
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2.2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων 
  Σηµειώσεις 30/6/2010 30/6/2009 
Πωλήσεις 7.20 794.122 1.354.734 
Κόστος Πωληθέντων 7.21 (862.962) (984.223) 
Μικτό Κέρδος   (68.840) 370.511 
Λοιπά έσοδα  7.22 78.000 68.435 
Έξοδα διάθεσης 7.23 (1.291) (3.311) 
Έξοδα διοίκησης 7.24 (560.571) (831.441) 
Λοιπά έξοδα  7.25 (44.243) (50.181) 
Αποτελέσµατα εκµετάλλευσης   (596.945) (445.986) 
Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 7.26 158.330 558.756 
Χρηµατοοικονοµικά έξοδα  7.27 (24.553) (167.330) 
Συνολικά έσοδα προ φόρων   (463.168) (54.560) 
Φόρος εισοδήµατος 7.28 1.048 (3.962) 
Συνολικά έσοδα    (462.120) (58.523) 

    
Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων 
   30/6/2010 30/6/2009 
Αποτίµηση χρηµατοοικονοµικών µέσων διαθέσιµων προς πώληση  (141.271) 0 
Φόρος λοιπών συνολικών εσόδων  32.492 0 
Λοιπά συνολικά έσοδα   (108.779) 0 

    
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α   (570.899) (58.523) 

 
2.3. Κατάστασης Μεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων 

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 

  Μετοχικό 
κεφάλαιο 

Υπέρ το 
άρτιο 

Αποθεµατικά 
εύλογης 
αξίας 

Λοιπά 
αποθεµατικά 

Αποτελέσµατα 
σε νέο ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2009 5.713.500 12.021 116.549 1.009.466 (1.423.113) 5.428.423 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 0 0 (58.523) (58.523) 
∆ιανοµή µερίσµατος 
κερδών χρήσης 2008 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά κερδών σε 
αποθεµατικό 0 0 0 0 0 0 
Ανακατάταξη στοιχείων 
ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 0 0 0 (58.523) (58.523) 
Υπόλοιπα κατά την 30η 
Ιουνίου 2009 5.713.500 12.021 116.549 1.009.466 (1.481.636) 5.369.900 

              
Υπόλοιπα κατά την 1η 
Ιανουαρίου 2010 5.713.500 12.021 295.257 1.009.466 (2.152.711) 4.877.533 
Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα 0 0 (108.779) 0 (462.120) (570.899) 
∆ιανοµή µερίσµατος 
κερδών χρήσης 2009 0 0 0 0 0 0 
Αύξηση Μετοχικού 
Κεφαλαίου  0 0 0 0 0 0 
Μεταφορά κερδών σε 
αποθεµατικό 0 0 0 200.143 (200.143) 0 
Ανακατάταξη στοιχείων 
ιδίων κεφαλαίων 0 0 0 0 0 0 
Συνολικό 
Αναγνωριζόµενο Κέρδος  0 0 (108.779) 200.143 (662.263) (570.899) 
Υπόλοιπα κατά την 30η 
Ιουνίου 2010 5.713.500 12.021 186.478 1.209.609 (2.814.974) 4.306.633 
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2.4. Κατάσταση των Ταµειακών Ροών 

  30/6/2010 30/6/2009 
Λειτουργικές δραστηριότητες   
Κέρδη προ φόρων (463.168) (54.560) 
Πλέον / µείον προσαρµογές για:   
Αποσβέσεις 55.665 45.760 
Προβλέψεις 9.995 347 
Λοιπές µη ταµειακές συναλλαγές 0 (5.151) 
Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) επενδυτικής δραστηριότητας (149.937) (145.181) 
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 13.162 163.693 

  Πλέον / µείον προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλάιου κίνησης 
 ή που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:   
Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων 0 0 
Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων (48.594) 7.350.926 
(Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) (536.187) (3.672.204) 
Μείον:   
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα (13.162) (163.693) 
Καταβεβληµένοι φόροι 0 0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (1.132.227) 3.519.936 
Επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορές (πωλήσεις) θυγατρικών, συγγενών και λοιπών επενδύσεων 0 (15.517) 
Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων στοιχείων (796) (2.533) 
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων στοιχείων 0 0 
Τόκοι εισπραχθέντες  22.080 144.981 
Μερίσµατα εισπραχθέντα  136.250 200 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/ εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) 157.534 127.131 
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες    
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0 0 
Εισπράξεις από εκδοθέντα /αναληφθέντα δάνεια 0 807.302 
Εξοφλήσεις δανείων 0 (4.100.315) 
Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις 0 0 
Μερίσµατα πληρωθέντα 0 0 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων 0 0 
Σύνολο εισροών/εκροών από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) 0 (3.293.013) 

Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα & ισοδύναµα χρήσης (α)+(β)+(γ) (974.693) 354.054 

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσης 5.924.235 4.782.825 
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 4.949.542 5.136.880 
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3. Γενικές Πληροφορίες για την Εταιρεία και τις Οικονοµικές Καταστάσεις 

Η εταιρεία µε την επωνυµία "EUROCORP SECURITIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" και διακριτικό τίτλο “EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ .” 
παρουσιάζει τις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις  για την περίοδο 01.01. – 30.06.2010, µαζί µε τις 
«σηµειώσεις» που αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα τους έχουν έγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 
Εταιρείας την 23η Αυγούστου 2010.  
 
Η “EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ.” (στο εξής η «Εταιρία») ιδρύθηκε το 1991, εδρεύει στην 
Αθήνα, πλ.Φιλικής Εταιρείας  14, είναι καταχωρηµένη στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών  µε αριθµό 
24467/06/Β/91/42 και η διάρκεια της έχει ορισθεί σε 50 έτη(2041). 
 
Η Εταιρεία  παρέχει τις  παρακάτω κύριες και παρεπόµενες επενδυτικές υπηρεσίες:: 
 
(α) Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασµό 
πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
(β) Η εκτέλεση εντολών για λογαριασµό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συµβάσεων 
αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσοτέρων χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών. 
(γ) Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της 
ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαµβάνουν ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
(δ) Η παροχή επενδυτικών συµβουλών, η οποία συνίσταται στην παροχή προσωπικών συµβουλών σε 
πελάτη, είτε κατόπιν αιτήσεώς του είτε µε πρωτοβουλία της ΕΠΕΥ, σχετικά µε µία ή περισσότερες 
συναλλαγές που αφορούν χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
(ε) Η τοποθέτηση χρηµατοπιστωτικών µέσων χωρίς δέσµευση ανάληψης. 
(στ) Η φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηµατοπιστωτικών µέσων για λογαριασµό πελατών, 
περιλαµβανοµένης της παροχής υπηρεσιών θεµατοφύλακα και παροχής συναφών υπηρεσιών όπως η 
διαχείριση χρηµατικών διαθεσίµων ή παρεχόµενων ασφαλειών. 
(ζ) Η παροχή πιστώσεων ή δανείων σε επενδυτή προς διενέργεια συναλλαγής σε ένα ή περισσότερα 
χρηµατοπιστωτικά µέσα, στην οποία µεσολαβεί η ΕΠΕΥ, η οποία παρέχει την πίστωση ή το δάνειο. 
(η) Η παροχή υπηρεσιών ξένου συναλλάγµατος εφόσον συνδέονται µε την παροχή επενδυτικών 
υπηρεσιών. 
(θ) Η έρευνα στον τοµέα των επενδύσεων και χρηµατοοικονοµική ανάλυση ή άλλες µορφές γενικών 
συστάσεων που σχετίζονται µε συναλλαγές σε χρηµατοπιστωτικά µέσα. 
(ι) Η παροχή επενδυτικών και παρεπόµενων υπηρεσιών σχετικά µε τα υποκείµενα µέσα των παραγώγων 
που περιλαµβάνονται στην περίπτωση ε’ έως ζ’ και ι’του άρθρου 5 του ν.3606/2007, εφόσον σχετίζονται 
µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων υπηρεσιών, δηλαδή τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, 
τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσµιακές συµβάσεις 
επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παραγώγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που πρέπει να 
εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαρισθούν µε ρευστά διαθέσιµα κατ’ επιλογή 
ενός συµβαλλόµενου µέρους (αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη 
λύση της σύµβασης), στην περίπτωση στ’ του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συµβόλαια 
δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής και κάθε 
άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης µε 
φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά ή ΠΜ∆, στην περίπτωση ζ’ 
του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συµβόλαια δικαιωµάτων προαίρεσης, τα συµβόλαια 
µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσµιακές συµβάσεις (forwards) και 
κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε εµπορεύµατα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης µε 
φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ’ του άρθρου αυτού και δεν 
προορίζονται για εµπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων 
χρηµατοπιστωτικών µέσων, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή 
διακανονισµό µέσω αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη 
περιθωρίων και στην περίπτωση ί του άρθρου 5 του ν.3606/2007, δηλαδή τα συµβόλαια δικαιωµάτων 
προαίρεσης, τα συµβόλαια µελλοντικής εκπλήρωσης, οι συµβάσεις (swaps), οι προθεσµιακές συµβάσεις 
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επιτοκίου και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε κλιµατικές µεταβλητές, ναύλους, 
άδειες εκποµπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισµού ή άλλες επίσηµες οικονοµικές στατιστικές, που 
εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά µε ρευστά διαθέσιµα ή µπορούν να εκκαθαριστούν µε ρευστά διαθέσιµα 
κατ’ επιλογή ενός συµβαλλόµενου µέρους (αλλά όχι λόγω αδυναµίας πληρωµής ή άλλου γεγονότος που 
επιφέρει τη λύση της σύµβασης), καθώς και κάθε άλλη σύµβαση παράγωγου µέσου σχετιζόµενη µε 
περιουσιακά στοιχεία, δικαιώµατα, υποχρεώσεις, δείκτες και µέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται 
διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηµατοπιστωτικών 
µέσων, όσον αφορά, µεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγµατεύσιµα σε οργανωµένη αγορά ή 
ΠΜ∆, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισµό µέσω αναγνωρισµένων γραφείων συµψηφισµού ή σε 
τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων, εφόσον σχετίζονται µε την παροχή επενδυτικών ή παρεπόµενων 
υπηρεσιών. 
 
Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία µπορεί ενδεικτικά : (α) να συνεργάζεται µε οποιοδήποτε 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε οποιοδήποτε τρόπο, και (β) να ιδρύει υποκαταστήµατα ή πρακτορεία ή 
γραφεία στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. 
 
Οι ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας για την περίοδο 01.01.2010 – 30.06.2010  έχουν 
συνταχθεί σύµφωνα µε τα υιοθετηθέντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ∆ιεθνή Πρότυπα 
Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς «∆.Π.Χ.Α» (International Financial Reporting Standards «IFRS») που 
έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 
Standards Board «IASB») καθώς και τις σχετικές διερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ∆ιερµηνειών 
∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (International Financial Reporting Interpretations 
Committee, «IFRIC») και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες της εταιρείας. 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας ενοποιούνται από την κατά 100% µητρικής της 
“EUROCORP Α.Ε.Π.Ε.Υ.». 
 
Οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις αναρτώνται στη διεύθυνση διαδικτύου της εταιρίας 
www.eurocorp.gr όπου θα παραµείνουν προσπελάσιµες στο ευρύ κοινό για τουλάχιστον δύο χρόνια, 
όπως ορίζει ο Ν.3301/2004 . 
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4. Σκοποί και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων 

Η εταιρεία εκτίθεται σε χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους όπως κινδύνους αγοράς (µεταβολές σε 
συναλλαγµατικές ισοτιµίες, επιτόκιο, τιµές αγοράς), πιστωτικό κίνδυνο, κίνδυνο ρευστότητας.   
Το γενικό πρόγραµµα διαχείρισης κινδύνων της εταιρείας εστιάζεται στη µη προβλεψιµότητα των 
χρηµατοπιστωτικών αγορών και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόµενη αρνητική τους επίδραση 
στη χρηµατοοικονοµική απόδοση της εταιρείας. 

Η διαχείριση κινδύνων διεκπεραιώνεται από την κεντρική οικονοµική υπηρεσία της εταιρείας, υπό την 
εποπτεία του ∆Σ. 

 Τα χρηµατοοικονοµικά µέσα αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, εµπορικούς χρεώστες 
και πιστωτές, υποχρεώσεις από µισθώσεις καθώς από επενδύσεις σε ανώνυµες εταιρείες. 

Συναλλαγµατικός κίνδυνος 
Ο κίνδυνος αυτός δεν επηρεάζει ουσιαστικά τη λειτουργία της Εταιρίας, δεδοµένου ότι οι συναλλαγές µε 
τους πελάτες της σε ξένο νόµισµα είναι περιορισµένες. ∆εν υπάρχουν µεσοπρόθεσµες ή µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις της Εταιρίας σε ξένο νόµισµα οπότε η έκθεση σε συναλλαγµατικό κίνδυνο αφορά κατά 
κύριο λόγο στοιχεία του ενεργητικού.  
 
Πιστωτικός κίνδυνος 
Η   Εταιρεία   εκτίθεται   σε   πιστωτικό   κίνδυνο,   ο   οποίος   επέρχεται  όταν  το αντισυµβαλλόµενο 
µέρος  αδυνατεί να εξοφλήσει πλήρως τα ποσά που οφείλει στην Εταιρία, όταν   αυτά   καθίστανται    
ληξιπρόθεσµα.    Προβλέψεις    αποµείωσης αναγνωρίζονται για ζηµίες που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά 
την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Η ∆ιοίκηση της Εταιρίας διαχειρίζεται προσεκτικά την έκθεσή της σε 
πιστωτικό κίνδυνο, στα πλαίσια και των κανονιστικών αποφάσεων της εποπτικής  αρχής (Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς). 
 Για την µείωση του πιστωτικού κινδύνου, λαµβάνονται υπόψη η πιστοληπτική ικανότητα του 
αντισυµβαλλόµενου, ο κίνδυνος της χώρας αλλά και ο τοµέας της οικονοµίας στον οποίο 
δραστηριοποιείται, καθώς και ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά του . 
Η παρακολούθηση των χρηµατοδοτικών ανοιγµάτων της Εταιρίας γίνεται σε καθηµερινή βάση, ενώ 
γνωστοποιείται προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κάθε χρηµατοδοτικό άνοιγµα που υπερβαίνει το 
10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας, σύµφωνα µε την απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 
7/459/27.12.2007. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Ν. 2843/2000 και τις αποφάσεις αριθµ. 
2/363/30.11.2005 και 8/370/26.1.06 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, πρέπει µέχρι το 
πέρας του Τ + 3, ο πελάτης να έχει εξοφλήσει το τίµηµα της αγοράς. Σε διαφορετική περίπτωση το 
µέλος του Χ.Α προκειµένου να ελαχιστοποιήσει τον πιστωτικό κίνδυνο, προβαίνει σε αναγκαστικές 
εκποιήσεις την ηµέρα Τ + 4. 
 
Κίνδυνος Αντισυµβαλλόµενου 
Ο κίνδυνος αντισυµβαλλοµένου αφορά τον κίνδυνο µη εκπλήρωσης από τον αντισυµβαλλόµενο των 
υποχρεώσεών του για την πληρωτή της Εταιρίας στο προσδιοριζόµενο χρονικό διάστηµα, κατά τη 
συµβατική του υποχρέωση. Σε καθηµερινή βάση πραγµατοποιείται πλήρης αποτύπωση των απαιτήσεων/ 
υποχρεώσεων προς κάθε συµβαλλόµενο. Η Εταιρία είναι υποχρεωµένη να πραγµατοποιεί σε κάθε χρήση 
σχετικές προβλέψεις εφόσον υφίσταται λόγος.  
 
Κίνδυνος αγοράς  
Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται κυρίως από προµήθειες που εισπράττει από τη λήψη/ διαβίβαση 
και εκτέλεση συναλλαγών επί χρηµατοπιστωτικών µέσων. Οποιοσδήποτε παράγοντας επηρεάζει την 
δραστηριότητα στα χρηµατιστήρια και τις χρηµαταγορές µπορεί να επηρεάσει τον κύκλο εργασιών και 
τα αποτελέσµατα της Εταιρίας.  
Επιπλέον οι επενδύσεις της Εταιρίας για ίδιο λογαριασµό σε κινητές αξίες είναι εκτεθειµένες στον 
κίνδυνο µεταβολής της αξίας τους.  
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Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας δηλώνει τον κίνδυνο αδυναµίας ευρέσεως επαρκών ρευστών διαθεσίµων για την 
κάλυψη των υποχρεώσεων της Εταιρίας.  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαµηλά επίπεδα µε τη διατήρηση επαρκών διαθεσίµων και 
άµεσα ρευστοποιήσιµων χρεογράφων. 
Η ληκτότητα των χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων την 30η/06/2010 για την Εταιρεία αναλύεται ως 
εξής: 
 

Βραχυπρόθεσµες Μακροπρόθεσµες 

Χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
Εντός 6 
µηνών 

Εντός 12 
µηνών 

1 έως 5 
έτη 

Μετά 
από 5 
έτη Σύνολο 

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 
70.000 -  -  -  70.000 

Εµπορικές Υποχρεώσεις  
5.730.278 -  -  -  5.730.278 

  5.800.278 - -  - 5.800.278 
 
 
Κίνδυνος επιτοκίου 
Οι δανειακές υποχρεώσεις της εταιρείας συνδέονται µε κυµαινόµενα επιτόκια τα οποία ανάλογα µε τις 
συνθήκες της αγοράς µπορούν είτε να παραµείνουν κυµαινόµενα ή να µετατραπούν σε σταθερά.  
Όπως και στην προηγούµενη περίοδο τα λοιπά χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι λοιπές 
χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις δεν επηρεάζονται σηµαντικά από τιµές επιτοκίων. 
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5. Πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κεφαλαίου 

Οι στόχοι της εταιρείας όσον αφορά τη διαχείριση του κεφαλαίου είναι οι εξής: 
• να εξασφαλίσει την ικανότητα της εταιρείας να συνεχίσει τη δραστηριότητα του (going-concern) 

και 
• να εξασφαλίσει µια ικανοποιητική απόδοση στους µετόχους 
• να διατηρήσει ιδανική κατανοµή κεφαλαίου µειώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το κόστος 

κεφαλαίου. 
Η Εταιρεία για να διατηρήσει ή να προσαρµόσει την κεφαλαιακή διάρθρωσή της µπορεί να µεταβάλει το 
µέρισµα προς τους µετόχους, να επιστρέψει κεφάλαιο στους µετόχους, να εκδώσει νέες µετοχές ή να 
εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία για να µειώσει το χρέος της. 
Σύµφωνα µε όµοιες πρακτικές του κλάδου η Εταιρεία παρακολουθεί τα κεφάλαια της µε βάση το 
συντελεστή µόχλευσης. Ο εν λόγω συντελεστής υπολογίζεται διαιρώντας τον καθαρό δανεισµό µε τα 
συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια. Ο καθαρός δανεισµός υπολογίζεται ως το «Σύνολο δανεισµού» 
(συµπεριλαµβανοµένου «βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου δανεισµού» όπως εµφανίζεται στον 
Ισολογισµό) µείον «Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα». Τα συνολικά απασχολούµενα 
κεφάλαια υπολογίζονται ως «Ίδια κεφάλαια» όπως εµφανίζονται στον ισολογισµό συν τον καθαρό 
δανεισµό. 
 

  30/6/2010 31/12/2009 
Σύνολο δανεισµού  70.000 70.000 
Μείον: Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά 
ισοδύναµα  1.026.592 865.728 
Καθαρός δανεισµός  -956.592 -795.728 
Ίδια κεφάλαια  4.306.633 4.877.532 
Συνολικά απασχολούµενα κεφάλαια  4.306.633 4.877.532 
Συντελεστής µόχλευσης  - - 

 

6. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

6.1. Εφαρµογή  των ∆.Π.Χ.Α. 
∆ήλωση 
Η εταιρία ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι αυτές οι ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις έχουν 
συνταχθεί βάσει των ∆.Π.Χ.Α. 
Ηµεροµηνία µετάβασης 
Η Ηµεροµηνία Μετάβασης που συντάχθηκε ο Ισολογισµός ανοίγµατος βάσει των ∆.Π.Χ.Α. είναι η 
01.01.2007. 
Ηµεροµηνία αναφοράς 
Η Ηµεροµηνία Αναφοράς των οικονοµικών καταστάσεων µε ∆.Π.Χ.Α. είναι η 30.06.2010 και η 
περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστηµα από 01.01.2010 µέχρι 30.06.2010. 
Συγκρίσιµη περίοδος 
Η συγκρίσιµη περίοδος που εµφανίζεται  για την Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης είναι η 31.12.2009, 
για την κατάσταση Συνολικών Εσόδων, την κατάσταση µεταβολών των Ιδίων Κεφαλαίων και την 
κατάσταση των ταµειακών ροών είναι η περίοδος 01.01.2009 – 30.06.2009. 
Αρχή συνέχισης δραστηριότητας 
Οι παρούσες Οικονοµικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε την αρχή της συνέχισης 
δραστηριότητας. 
Νόµισµα παρουσίασης: 
Όλα τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων εµφανίζονται σε ευρώ. 
 

6.2. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις 
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Μία Ενσώµατη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιµάται στο κόστος της. Το κόστος µίας 
Ενσώµατης Ακινητοποίησης προκύπτει από το αρχικό κόστος και τυχόν κόστη βελτίωσης γ) κόστη 
αντικατάστασης δ) κόστη συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 
Το αρχικό κόστος µίας Ενσώµατης Ακινητοποίησης περιλαµβάνει το συνολικό καθαρό κόστος 
απόκτησης, τα κόστη µεταφοράς και συναρµολόγησης µέχρι να γίνει λειτουργική, τα εκτιµούµενα κόστη 
αποσυναρµολόγησης και αποκατάστασης. 
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις 
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος µείον τις αποσβέσεις και τις προβλέψεις, οι 
εξής κατηγορίες ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
α) Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, 
β) Μεταφορικά µέσα,  
γ) Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός.  
Κατηγορίες παγίων που παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής 
Παρακολουθούνται, µετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρµογής, οι εξής κατηγορίες 
ενσώµατων ακινητοποιήσεων:  
α) Εδαφικές εκτάσεις,  
β) Κτίρια,  
Μέθοδος απόσβεσης 
Για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις χρησιµοποιείται η ευθεία µέθοδος απόσβεσης 
Οι συντελεστές απόσβεσης που χρησιµοποιούνται είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 2,5%, έως 16%,  
β) Για την κατηγορία Μεταφορικά µέσα 6%, 
γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, από 6%, έως 15%. 
∆ιάρκεια ωφέλιµης ζωής 
Οι διάρκειες ωφέλιµης ζωής, σε έτη, είναι:  
α) Για την κατηγορία Εγκαταστάσεις κτιρίων και τεχνικά έργα, από 6 έως 40 έτη,  
β) Για την κατηγορία Μεταφορικά µέσα 15 έτη, 
γ) Για την κατηγορία Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, από 6 έως 20 έτη. 
 

6.3. Χρηµατοδοτική Μίσθωση - Μισθωτής 
Χρηµατοδοτική Μίσθωση υπάρχει, όταν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και των 
κινδύνων που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός πράγµατος από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. 
Αρχικά καταχωρούνται σε χρέωση των παγίων οι προεξοφληµένες Ελάχιστες Καταβολές Μισθωµάτων 
µε το Τεκµαρτό Επιτόκιο Μίσθωσης ή αν είναι αδύνατο, µε το ∆ιαφορικό Επιτόκιο ∆ανεισµού Μισθωτή 
µε πίστωση αντίστοιχης υποχρέωσης. 
Το µακροπρόθεσµο τµήµα των υποχρεώσεων για χρηµατοδοτικές µισθώσεις, εµφανίζεται στο 
µακροπρόθεσµο παθητικό, διακεκριµένα από το βραχυπρόθεσµο τµήµα που εµφανίζεται στις 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. Κάθε περίοδο  τα µισθώµατα διασπώνται σε "χρεολύσιο" που µειώνει 
την υποχρέωση και "τόκο" που εµφανίζεται στα χρηµατοοικονοµικά έξοδα στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων. 
Τα πάγια από χρηµατοδοτικές µισθώσεις, αντιµετωπίζονται µε βάση τις σχετικές λογιστικές αρχές που 
τα αφορούν και αποσβένονται κανονικά ή παρακολουθούνται σε αξίες αναπροσαρµογής, ανάλογα µε την 
κατηγορία στην οποία ανήκουν. 
 

6.4. Λειτουργική Μίσθωση - Μισθωτής 
Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. 
Τα µισθώµατα, περιλαµβανοµένων τυχόν προκαταβολών που θα συµψηφιστούν, καταχωρούνται στη 
χρέωση των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης, 
ανεξάρτητα από το χρόνο πληρωµή τους. 

 
 
6.5. Λειτουργική Μίσθωση  - Λογιστικές πολιτικές εκµισθωτή για λειτουργικές µισθώσεις 
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Λειτουργική Μίσθωση υπάρχει όταν δεν γίνεται ουσιαστική µεταβίβαση όλων των οφελών και κινδύνων 
που συνεπάγεται η ιδιοκτησία, από τον εκµισθωτή στο µισθωτή. 
Στα βιβλία καταχωρούνται και παρακολουθούνται κανονικά τα πάγια που έχει µισθωθεί. Αποσβέσεις και 
λοιπές δαπάνες απόκτησης των µισθωµάτων, µεταφέρονται στα έξοδα. Τα έσοδα από ενοίκια 
µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, µε την ευθεία µέθοδο κατά τη διάρκεια της µίσθωσης. 
 

6.6. Επενδυτικά  ακίνητα 
Επενδύσεις σε Ακίνητα χαρακτηρίζονται όσα κατέχονται µε σκοπό την άντληση εσόδων από ενοίκια ή 
την άντληση υπεραξιών. Αρχικά µία Επένδυση σε Ακίνητο καταχωρείται στο κόστος της, αν προβλέπεται 
να φέρει ροές και µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα επενδυτικά ακίνητα σε µεταγενέστερη αποτίµηση, 
αποτιµούνται στο κόστος µείον αποσβέσεις και προβλέψεις. Οι διαφορές αναπροσαρµογής των 
επενδυτικών ακινήτων, µεταφέρονται άµεσα στα αποτελέσµατα. 
 

6.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα  Άυλα Στοιχεία καταχωρούνται αν πιθανολογείται ότι οι ωφέλειες τους θα εισρεύσουν στην εταιρία 
και µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. Τα κόστη της φάσης έρευνας για τα εσωτερικά δηµιουργούµενα 
άυλα στοιχεία, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα χρήσης, όταν δηµιουργούνται. 
Η φάση ανάπτυξης των εσωτερικά δηµιουργούµενων άυλων στοιχείων κεφαλαιοποιείται αν υπάρχει: α) 
τεχνική δυνατότητα ολοκλήρωσης τους β) πρόθεση ολοκλήρωσης τους γ) ικανότητα χρήσης ή πώλησης 
τους δ) πόροι ολοκλήρωσης τους ε) ικανότητα αξιόπιστης αποτίµησης του κόστους τους και στ) 
εκτίµηση ότι τα Άυλα Στοιχεία θα φέρουν οφέλη,  µε βάση την ύπαρξη αγοράς ή την εσωτερική 
χρησιµοποίηση. 
Τα άυλα στοιχεία αρχικά καταχωρούνται στο κόστος τους. Το κόστος ενός Άυλου Στοιχείου που 
αγοράζεται είναι: α) η καθαρή τιµολογιακή αξία πλέον δασµών και άλλων επιβαρύνσεων β) τα άµεσα 
κόστη που έγιναν για να αρχίσει η χρήση του. Η µεταγενέστερη αποτίµηση των άυλων στοιχείων γίνεται 
είτε στο κόστος  τους. 
Οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις ή οι αναστροφές τους για τα πάγια που παρακολουθούνται στο κόστος 
επιδρούν άµεσα στα αποτελέσµατα χρήσης.. 
  

6.8. Αλλαγή πολιτικών, εκτιµήσεων και λάθη 
Οι πολιτικές επιλογής της εταιρίας, επιλέγονται µόνο για τις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται από 
πρότυπο ή διερµηνεία και µε κριτήρια να:  
α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονοµικές Καταστάσεις,  
β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο  
γ) είναι απροκατάληπτες  
δ) είναι συντηρητικές  
ε) είναι πλήρεις.  
Μία Λογιστική Πολιτική αλλάζει όταν:  
α) το επιβάλλει πρότυπο ή διερµηνεία  
β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης. Αν γίνεται αλλαγή Λογιστικής Πολιτικής µε βάση 
πρότυπο ή διερµηνεία, εφαρµόζονται οι σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδροµικότητα. Όταν 
µία Λογιστική Πολιτική εφαρµόζεται αναδροµικά, αλλάζουν όλες οι Οικονοµικές Καταστάσεις µέχρι 
εκεί που είναι δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν µόνο στο άνοιγµα της χρήσης, το υπόλοιπο 
σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασµοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν.  
Η αλλαγές εκτιµήσεων, επιδρούν στα Αποτελέσµατα, της χρήσης που γίνονται και στις µελλοντικές 
χρήσεις ανάλογα µε την περίπτωση. Επίσης µπορεί να επιδράσουν στην Καθαρή Θέση ή σε άλλους 
λογαριασµούς του Ισολογισµού στη χρήση που γίνεται η αλλαγή. 
Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδροµικά:  
α) για την προηγούµενη περίοδο πλήρως (Ισολογισµός, Αποτελέσµατα Χρήσης, Ταµειακές Ροές, 
Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σηµειώσεις)  
β) Για πριν τη συγκρίσιµη περίοδο, µε αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιµης περιόδου στον 
Ισολογισµό. 

6.9. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 
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Τα σηµαντικά γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού, αξιολογούνται από τη διοίκηση µε βάση 
τις ρυθµίσεις του ∆.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε "διορθωτικά" και "µη διορθωτικά" γεγονότα. Οι 
οικονοµικές καταστάσεις, διορθώνονται µε τα "διορθωτικά" γεγονότα µόνον. Αν µετά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος και µέχρι την έγκριση των οικονοµικών καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η 
αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας για την εταιρία, οι οικονοµικές καταστάσεις συντάσσονται 
χωρίς την εφαρµογή αυτής της αρχής. 
 

6.10. Φόροι εισοδήµατος 
Για τις προσωρινές διαφορές, ανάµεσα στη λογιστική αξία και την αναγνωριζόµενη φορολογικά αξία, 
υπολογίζεται και λογίζεται αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση ή υποχρέωση. 
Στα αποτελέσµατα επιδρούν ο τρέχων φόρος και οι αναβαλλόµενοι φόροι που λογίστηκαν στην περίοδο, 
εκτός των φόρων που αφορούν στοιχεία που επιδρούν κατευθείαν στην καθαρή θέση, οι οποίοι 
µεταφέρονται και αυτοί άµεσα στην καθαρή θέση. 
Αναβαλλόµενες απαιτήσεις λογίζονται µόνον, αν προκύπτει ότι θα υπάρξουν µελλοντικά κέρδη που θα 
επιτρέψουν το συµψηφισµό φόρων. Το ίδιο ισχύει και για τις λογιστικές ζηµιές. Σε αυτές υπολογίζεται 
αναβαλλόµενη φορολογική απαίτηση, µόνον αν εκτιµάται ότι στο διάστηµα που αυτές οι ζηµιές είναι 
φορολογικά αναγνωρίσιµες θα υπάρξουν αντίστοιχα κέρδη. 
Ο τρέχων φόρος υπολογίζεται µε βάση την ισχύουσα εθνική νοµοθεσία, ενώ οι αναβαλλόµενοι φόροι µε 
το συντελεστή που αναµένεται να υπάρχει όταν θα διακανονιστούν οι σχετικές απαιτήσεις ή υποχρεώσεις. 
 

6.11. Παροχές σε εργαζόµενους 
Όλες οι Βραχύχρονες Παροχές, λογίζονται όταν γίνονται. Οι Παροχές Εξόδου από την Υπηρεσία, 
λογίζονται άµεσα σαν έξοδα όταν γίνονταν, ενώ για τα προγράµµατα οικειοθελούς αποχώρησης, 
λογίζονται όταν αναλαµβάνεται η δέσµευση για αποχώρηση. 
Για τα Προγράµµατα Καθορισµένων Παροχών, προσδιορίζεται κάθε χρόνο η Παρούσα Αξία 
∆έσµευσης  και τα Περιουσιακά Στοιχεία του Προγράµµατος. Για την αποτίµηση των δεσµεύσεων, 
χρησιµοποιείται η Μέθοδος της Προβεβληµένης Πιστωτικής Μονάδας. Κατανέµεται ορθά η δαπάνη 
(συνολική) στα χρόνια υπηρεσίας του εργαζόµενου, λαµβάνοντας υπόψη και την τυχόν µεταβολή στους 
µισθούς. Χρησιµοποιούνται αντικειµενικές Αναλογιστικές Παραδοχές, για ∆ηµογραφικές Μεταβλητές 
και Οικονοµικές Μεταβλητές. 
 

6.12. Συνάλλαγµα 
Η εγγραφή για αυτές τις συναλλαγές σε Νόµισµα Λειτουργίας, γίνεται µε την Τρέχουσα Συναλλαγµατική 
Ισοτιµία την ηµεροµηνία της συναλλαγής.  
Τα Χρηµατικά Στοιχεία αποτιµούνται µε την Ισοτιµία της ηµεροµηνίας Κλεισίµατος. Τα µη Χρηµατικά 
Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα στο κόστος, αποτιµούνται µε την ισοτιµία της ηµεροµηνίας της 
συναλλαγής. Τα µη Χρηµατικά Στοιχεία που είναι αποτιµηµένα σε εύλογες αξίες, αποτιµούνται µε την 
ισοτιµία της  
ηµεροµηνίας αποτίµησης τους σε Εύλογη Αξία 
Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές που προκύπτουν από την αποτίµηση Χρηµατικών Στοιχείων, 
µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης. Οι Συναλλαγµατικές ∆ιαφορές αποτίµησης µη Χρηµατικών 
Στοιχείων µεταφέρονται: α) στα Αποτελέσµατα Χρήσης αν προβλέπεται εκεί να µεταφέρονται και οι 
ζηµίες του ή β) στην Καθαρή Θέση αν έτσι προβλέπεται. 
 

6.13. Ενοποιηµένες καταστάσεις και θυγατρικές 
Ενοποιούνται µε ολική ενοποίηση όλες οι εταιρίες (θυγατρικές) οι οποίες ελέγχονται από τη µητρική 
εταιρία, µε βάση τα κριτήρια που ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 27, εφόσον κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος 
υπήρχε ο έλεγχος. Η ενοποίηση γίνεται µε την ηµεροµηνία κλεισίµατος της µητρικής.  
Κατά την ενοποίηση, όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τα αποτελέσµατα µητρικής και θυγατρικών, 
καταρχήν αθροίζονται. Απαλείφονται τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα, οι αµοιβαίες ενδοεταιρικές συναλλαγές, 
τα έσοδα από µερίσµατα από τις θυγατρικές, κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγές µε αποθέµατα, πάγια κ.λ.π. 
Κατά την ενοποίηση, η λογιστική αξία της συµµετοχής της µητρικής, συµψηφίζεται µε τα ίδια κεφάλαια 
της θυγατρικής και η τυχόν υπεραξία αντιµετωπίζεται σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3. 
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Τα αποτελέσµατα µίας θυγατρικής, ενοποιούνται από την ηµεροµηνία της απόκτησής της. Τα 
δικαιώµατα µειοψηφίας εµφανίζονται χωριστά στον Ισολογισµό και τα Αποτελέσµατα. 
 

6.14. Συγγενείς εταιρίες 
Συγγενής Επιχειρήσεις είναι οι οντότητα που η εταιρία ασκεί σε αυτές ουσιώδη επιρροή και δεν είναι 
Θυγατρικές ή Κοινοπραξίες. Ουσιώδης Επιρροή είναι  το δικαίωµα συµµετοχής της εταιρίας στις 
αποφάσεις (οικονοµικές και διαχείρισης) µίας οντότητας, συµµετοχή που δεν συνιστά όµως έλεγχο. 
Οι συγγενείς εταιρίες ενοποιούνται µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης 
Η επένδυση αρχικά λογίζεται στο κόστος. Η αναλογία αποτελεσµάτων µεταβάλλει τα Αποτελέσµατα 
Χρήσης και την αξία της συµµετοχής, ενώ οι κατευθείαν µεταβολές της Καθαρής Θέσης της Συγγενούς 
Επιχείρησης µεταβάλλουν συµµετοχή και Καθαρή Θέση, χωρίς να επιδρούν στα αποτελέσµατα.  
Η απόκτηση µίας Συγγενούς Επιχείρησης, λογιστικοποιείται σύµφωνα µε τη Μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης. Τυχόν αρνητική υπεραξία µεταφέρεται στα αποτελέσµατα άµεσα. Τυχόν χρεωστική υπεραξία, 
παραµένει στη λογιστική αξία της συµµετοχής, διακεκριµένα, γιατί δεν αποσβένεται και αντιµετωπίζεται 
σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Π. 3. 
Οι συγγενείς εταιρίες που έχουν ενταχθεί στις διακοπτόµενες δραστηριότητες µε βάση το ∆.Π.Χ.Π. 5, 
δεν ενοποιούνται και αντιµετωπίζονται µε βάση αυτό το πρότυπο. 
 

6.15. Υπερπληθωρισµός 
Υπερπληθωρισµός για µία εταιρία του Οµίλου, θεωρείται κατ' αρχήν ότι υπάρχει, αν σε διάστηµα µίας 
τριετίας, η συνολική αύξηση τιµών είναι πάνω από 100%. Οι Οικονοµικές Καταστάσεις παρούσας και 
συγκρίσιµης περιόδου, όταν υπάρχει Υπερπληθωρισµός, αναδιατυπώνονται µε βάση τις τιµές της 
ηµεροµηνίας του ισολογισµού. Τα Νοµισµατικά Στοιχεία (διαθέσιµα, απαιτήσεις, υποχρεώσεις) δεν 
αναδιατυπώνονται, γιατί είναι σε τρέχουσες νοµισµατικές µονάδες. Τα µη Νοµισµατικά Στοιχεία, αν 
είναι σε τρέχουσες τιµές, δεν αναδιατυπώνονται, ενώ αν δεν είναι αναδιατυπώνονται.  Η επαναδιατύπωση 
γίνεται µε δείκτες από την ηµεροµηνία απόκτησης ή δηµιουργίας αυτών των στοιχείων. Το αποτέλεσµα 
από την αναδιατύπωση του ∆.Λ.Π. 29, µεταφέρεται σε ειδικό λογαριασµό στα Αποτελέσµατα Χρήσεως. 
 

6.16. Κέρδη ανά µετοχή 
Τα Βασικά Κέρδη ανά Μετοχή είναι το πηλίκο των Κερδών Αναλογούντων σε Κοινές Μετοχές προς τις 
Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές. 
Τα Κέρδη Αναλογούντα σε Κοινές Μετοχές, είναι τα κέρδη µετά τους φόρους που προκύπτουν από την 
Κατάσταση του Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης, για τους µετόχους, µόνο για τις Συνεχιζόµενες 
∆ραστηριότητες,  αφού αφαιρεθούν, όλες οι επιδράσεις στα κέρδη που σχετίζονται µε προνοµιούχες 
µετοχές. 
Οι Μέσες Σταθµισµένες Κοινές Μετοχές προκύπτουν από τις µετοχές σε κυκλοφορία (Κοινές Μετοχές), 
επί τις µέρες που αυτές ήταν σε κυκλοφορία. 
 

6.17. Ενδιάµεσες καταστάσεις 
Οι ενδιάµεσες καταστάσεις συντάσσονται µε βάση το ελάχιστο περιεχόµενο που ορίζεται από το ∆.Λ.Π. 
34. 
Επειδή οι αναγνώστες έχουν πρόσβαση στις τελευταίες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, οι Ενδιάµεσες 
Καταστάσεις δεν επαναλαµβάνουν πληροφορίες που υπάρχουν σε αυτές, αλλά µόνο τις µεταβολές που 
έγιναν στην περίοδο. Εφαρµόζονται στις Ενδιάµεσες Καταστάσεις οι ίδιες λογιστικές αρχές, όπως και 
στις τελευταίες ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις, εκτός αν κάποια άλλαξε στην παρούσα περίοδο, οπότε 
η αλλαγή αναφέρεται στις ενδιάµεσες καταστάσεις. 
Οι αποτιµήσεις γίνονται λαµβάνοντας πάντα την περίοδο από το τέλος των προηγούµενων ετήσιων 
καταστάσεων και όχι για το διάστηµα µετά την προηγούµενη Ενδιάµεση Κατάσταση. 
Ο Ισολογισµός της περιόδου, εµφανίζει σαν συγκρίσιµο τον Ισολογισµό της προηγούµενης χρήσης 
Παρουσιάζονται Αποτελέσµατα για την τρέχουσα περίοδο, για όλη την περίοδο από την έναρξη της 
χρήσης και οι αντίστοιχες συγκρίσιµες περίοδοι της προηγούµενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση 
Μεταβολής Καθαρής Θέσης, για όλη την περίοδο από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη 
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περίοδος της προηγούµενης χρήσης. Παρουσιάζεται Κατάσταση Ταµειακών Ροών, για όλη την περίοδο 
από την έναρξη της χρήσης και η αντίστοιχη περίοδος της προηγούµενης χρήσης.. 
 

6.18. Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων 
Καταρχήν για όλα τα περιουσιακά στοιχεία γίνεται έλεγχος πιθανής αποµείωσης, αν εµφανίζονται 
εσωτερικές ή εξωτερικές ενδείξεις αποµείωσής τους, όπως αυτές ορίζονται από το ∆.Λ.Π. 36. 
Ειδικά η υπεραξία, τα άυλα στοιχεία αόριστης διάρκειας και τα άυλα στοιχεία που βρίσκονται στη 
διαδικασία της παραγωγής σε εξέλιξη, εξετάζονται για αποµείωση µία φορά το χρόνο, ανεξάρτητα από 
την ύπαρξη ενδείξεων αποµείωσης. Αποµείωση γίνεται αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού 
στοιχείου υπολείπεται της λογιστικής του αξίας, κατά το ποσό της διαφοράς.  
Ανακτήσιµο Ποσό ενός Περιουσιακού Στοιχείου ή µίας Μονάδας ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών, είναι 
το µεγαλύτερο ποσό ανάµεσα σε: α) Εύλογη Αξία µείον κόστη διάθεσης και β) Αξία λόγω χρήσης 
Αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση ενός επιµέρους στοιχείου που εξετάζεται για αποµείωση, αποτιµάται η 
Μονάδα ∆ηµιουργίας Ταµειακών Ροών στην οποία αυτό ανήκει ή Οµάδα Μονάδων ∆ηµιουργίας 
Ταµειακών Ροών, αν δεν είναι εφικτή η αποτίµηση της Μονάδας και γίνονται µετά την αποτίµηση οι 
σχετικοί µερισµοί και συγκρίσεις. 
Η πρόβλεψη αποµείωσης των περιουσιακών στοιχείων µεταφέρεται στα αποτελέσµατα, εκτός αν υπάρχει 
σχετικό αποθεµατικό υπεραξίας για το περιουσιακό στοιχείο, οπότε τότε η πρόβλεψη συµψηφίζεται µε 
αυτό στο βαθµό που είναι δυνατό. 
Είναι δυνατή η αναστροφή των προβλέψεων αποτίµησης, στο µέλλον µε αντίστροφη επίδραση στα 
αποτελέσµατα ή την καθαρή θέση, σε σχέση µε την αρχική επίδραση από την πρόβλεψη, εκτός από τις 
αποµειώσεις υπεραξίας που δεν αναστρέφονται. 
Έλεγχος αποµείωσης πραγµατοποιείται τουλάχιστον µία φορά ανά οικονοµικό έτος, σε περίοδο που 
συµπίπτει µε το τέλος της οικονοµικής χρήσης (31.12) βάσει των διατάξεων του ∆ΛΠ 36. 
 

6.19. Προβλέψεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Πρόβλεψη καταχωρείται µόνο:  
α) Αν υπάρχει µία δέσµευση νόµιµη ή τεκµαιρόµενη που αφορά το παρελθόν,  
β) είναι πιθανή η εκροή για το διακανονισµό της , 
γ) µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα. 
Οι προβλέψεις είναι τριών ειδών:  
α) Πρόβλεψη Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών  
β) Πρόβλεψη Επαχθούς Σύµβασης  
γ) Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης.  
Προβλέψεις Μελλοντικών Λειτουργικών Ζηµιών δεν καταχωρούνται µε βάση το ∆.Λ.Π. 37. Σχετίζονται 
µε αποµείωση στοιχείων του ∆.Λ.Π. 36.  
Για Προβλέψεις Επαχθούς Σύµβασης, όταν δηλαδή από µία σύµβαση, τα έσοδα αναµένεται να είναι 
µικρότερα από το κόστος, γίνεται σχετική πρόβλεψη.  
Πρόβλεψη Αναδιάρθρωσης καταχωρείται µόνο αν έχει ξεκινήσει η αναδιάρθρωση ή έχει ανακοινωθεί το 
πρόγραµµα. 
Οι προβλέψεις λογίζονται σε βάρος των αποτελεσµάτων και µπορούν να αντιστραφούν. 
Ενδεχόµενη Υποχρέωση είναι:  
α) πιθανή υποχρέωση, µε βάση γεγονότα παρελθόντος, αβέβαιη έκβαση, µη εξαρτώµενη από την εταιρία 
ή  
β) παρούσα δέσµευση που δεν λογίζεται γιατί δεν µπορεί να εκτιµηθεί αξιόπιστα.  
Μία ενδεχόµενη υποχρέωση δεν δηµιουργεί Πρόβλεψη, µόνο ανακοινώνεται, αν είναι πιθανό να συµβεί. 
Ενδεχόµενη Απαίτηση είναι µία πιθανή απαίτηση µε αβέβαιη εξέλιξη. Αν µία απαίτηση είναι βέβαιη δεν 
είναι ενδεχόµενη και λογίζεται. Για τις ενδεχόµενες απαιτήσεις δεν λογίζεται πρόβλεψη, αλλά 
κοινοποιούνται στις σηµειώσεις.. 
 

6.20. Συνενώσεις 
Το ∆.Π.Χ.Π. 3 εφαρµόζεται στις Ενοποιηµένες Καταστάσεις ενώ στις Ιδιαίτερες Καταστάσεις 
εφαρµόζεται για τις θυγατρικές εταιρίες το ∆.Λ.Π. 27. 
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Μία συνένωση έχει έναν αποκτώντα και επιχειρήσεις που αποκτώνται. Ο "αποκτών" αποκτά τον έλεγχο 
της αποκτώµενης και υπάρχουν οφέλη για αυτόν, από τον έλεγχο. Όλες οι συνενώσεις επιχειρήσεων, 
αντιµετωπίζονται µε τη µέθοδο της αγοράς. Η διαδικασία της µεθόδου αγοράς αφορά τον προσδιορισµό 
του αποκτώντα, τον προσδιορισµό του κόστους απόκτησης, τον µερισµό του κόστους απόκτησης στα 
επιµέρους περιουσιακά στοιχεία του αποκτώµενου. Το κόστος κτήσης είναι το αντάλλαγµα που δίνεται 
από τον αποκτώντα, πλέον τα έξοδα που έγιναν για τη συνένωση. Αντάλλαγµα είναι και τίτλοι που 
δίνονται από τον αποκτώντα. 
Οι εύλογες αξίες των µεταβιβαζόµενων στοιχείων, προσδιορίζονται κατά την ηµεροµηνία ή τις 
ηµεροµηνίες ανταλλαγής. Αν η απόκτηση γίνεται µε µετοχές που δίνει ο αποκτών και είναι εισηγµένη 
εταιρία, η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία στο χρηµατιστήριο των µετοχών που δίνει. Αν η 
αποκτώµενη είναι εισηγµένη η εύλογη αξία µπορεί να είναι η αξία των µετοχών της στο χρηµατιστήριο. 
Μπορεί αν υπάρχουν βάσιµοι λόγοι να χρησιµοποιηθεί άλλη τεχνική αποτίµησης για την εύλογη αξία 
των µετοχών. Ηµεροµηνία απόκτησης είναι η ηµεροµηνία που αποκτιέται ο έλεγχος. Μπορεί να 
συµπίπτει µε την ηµεροµηνία ανταλλαγής. 
Αποτιµώνται τα αναγνωρίσιµα περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης (άυλα και µη άυλα, υποχρεώσεις 
υπαρκτές και ενδεχόµενες), µόνον εφόσον µπορούν να αποτιµηθούν αξιόπιστα. 
Η υπεραξία υπολογίζεται σαν διαφορά από το συνολικό κόστος της απόκτησης µείον την αξία των 
αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η 
υπεραξία εφόσον είναι χρεωστική εµφανίζεται στο ενεργητικό του ενοποιηµένου ισολογισµού. 
Η υπεραξία από µία απόκτηση δεν αποσβένεται, αλλά εξετάζεται για αποµείωση µία φορά το χρόνο ή 
και σε πιο σύντοµο διάστηµα, αν συνέβη κάτι σηµαντικό. Αν προκύψει πιστωτική (αρνητική) υπεραξία 
κατά τη συνένωση, γίνεται επανεκτίµηση των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων σε εύλογες αξίες και 
αν συνεχίσει να προκύπτει αρνητική υπεραξία, µεταφέρεται στα αποτελέσµατα. Ανάστροφη απόκτηση 
υπάρχει όταν η νοµικά "αποκτώµενη" τελικά αποκτάει τον έλεγχο της αποκτώσας. Σε µία ανάστροφη 
απόκτηση οι Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, που εκδίδονται µε το όνοµα της "νόµιµης 
µητρικής", αλλά στις σηµειώσεις αναλύονται µε βάση τη "νόµιµη θυγατρική". 
   

6.21. ∆ιακοπτόµενες δραστηριότητες 
Ένα Περιουσιακό Στοιχείο ή  Οµάδα ∆ιάθεσης, ορίζεται σαν Κατεχόµενο προς Πώληση, καταρχήν αν 
η ανάκτησή του θα γίνει κυρίως από τη διάθεση και όχι από τη χρήση του. Επιπλέον, πρέπει να είναι 
άµεσα διαθέσιµο για πώληση, µε όρους αγοράς και η διάθεση του να είναι πολύ πιθανή.  
Η πιθανή διάθεση τεκµηριώνεται αν:  
α) η διοίκηση έχει δεσµευτεί για τη διάθεση,  
β) έχει σχεδιαστεί πρόγραµµα για τη διάθεση,  
γ) η τιµή διάθεσης είναι σύµφωνη µε την αγορά,  
δ) αναµένεται ότι η διάθεση θα ολοκληρωθεί σε ένα χρόνο,  
ε) προκύπτει ότι το πρόγραµµα διάθεσης στα γενικά του σηµεία θα τηρηθεί, 
στ) δεν προκύπτει ότι είναι πιθανό η διάθεση να ακυρωθεί. 
Ένα  Μη Κυκλοφορούν Περιουσιακό Στοιχείο ή  Οµάδα ∆ιάθεσης που πρόκειται να εγκαταλειφθεί, 
θεωρείται  σαν ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες από την ηµέρα που εγκαταλείπεται, µόνον αν:  
α) αντιπροσωπεύει ένα µεγάλο ξεχωριστό τµήµα δραστηριότητας, 
β) εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα εγκατάλειψης, 
γ) είναι µία θυγατρική. 
Τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση, αποτιµώνται στη µικρότερη αξία ανάµεσα στη 
Λογιστική Αξία και την Εύλογη Αξία µείον τα κόστη διάθεσης. Η απόσβεση για τα  Περιουσιακά 
Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση σταµατά, µόλις χαρακτηριστούν σαν τέτοια. 
Οι διαφορές αποτίµησης των Περιουσιακών Στοιχείων Κατεχόµενων για Πώληση, µέχρι τη διάθεση 
τους, επιδρούν στα αποτελέσµατα ή στην καθαρή θέση, αν υφίσταται αντίστοιχο αποθεµατικό 
αναπροσαρµογής. 
Μόλις διατεθεί ένα Κατεχόµενο προς Πώληση στοιχείο ( Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία ή  
Οµάδα ∆ιάθεσης) λογίζεται το αποτέλεσµα από την πώληση. 
Τα αποτελέσµατα από  ∆ιακοπείσες ∆ραστηριότητες, εµφανίζονται διακεκριµένα µε ένα ποσό στα 
Αποτελέσµατα Χρήσης και τα  Περιουσιακά Στοιχεία Κατεχόµενα για Πώληση, εµφανίζονται 
διακεκριµένα στον Ισολογισµό. 
 

6.22. Έσοδα 
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Έσοδα είναι µόνο οι εισροές που ανήκουν στην εταιρία. ∆εν περιλαµβάνονται οι παρακρατούµενοι 
φόροι. Για τις διαµεσολαβήσεις, έσοδο είναι µόνο η προµήθεια. 
Πώληση αγαθών υπάρχει αν:  
α) υπάρχει µεταβίβαση κινδύνων και οφέλη κυριότητας, 
β) δεν υπάρχει έλεγχος του πωλητή στο αγαθό, 
γ) εκτιµάται ότι θα εισπραχθεί το τίµηµα, 
δ) το έσοδο και το κόστος µπορούν να εκτιµηθούν αξιόπιστα. 
Τηρείται η αρχή αντιστοιχίας εσόδων - εξόδων, αν µία πώληση συνδέεται και µε κόστη. Οι πωλήσεις 
υπηρεσιών, οριοθετούνται στο τέλος της περιόδου, µε βάση το εκτελεσµένο µέρος. Για τις υπηρεσίες που 
λογίζονται µε βάση τη µέθοδο της τµηµατικής ολοκλήρωσης, εφαρµόζονται οι σχετικές ρυθµίσεις του 
∆.Λ.Π. 11. Οι τόκοι λογίζονται µε τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου, τα δικαιώµατα εφόσον είναι 
δουλευµένα σύµφωνα µε τη σύµβαση, τα µερίσµατα όταν δηµιουργείται το δικαίωµα είσπραξής τους.. 
 

6.23. Κρατικές επιχορηγήσεις 
Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις καταχωρούνται, αν υπάρξει εύλογη βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν και ότι 
η εταιρία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της. Οι Κρατικές Επιχορηγήσεις, µεταφέρονται στην Καθαρή 
Θέση µέσω των Αποτελεσµάτων Χρήσης, µε συσχετικό εσόδου – κόστους. Αν οι επιχορηγήσεις 
καλύπτουν έξοδα, µεταφέρονται στα Αποτελέσµατα Χρήσης, ανάλογα µε τη µεταφορά των εξόδων.  
Οι Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, µεταφέρονται αρχικά σαν "αναβαλλόµενο έσοδο" (µεταβατικός 
λογαριασµός παθητικού), και από εκεί τµηµατικά στα έσοδα, ανάλογα µε την απόσβεση του παγίου. Οι 
Επιχορηγήσεις Παγίων Στοιχείων, µεταφέρονται αφαιρετικά της αξίας του παγίου που αφορούν. 
 

6.24. Κόστος δανεισµού 
Το Κόστος ∆ανεισµού επιβαρύνει τα Αποτελέσµατα της Χρήσης στην οποία πραγµατοποιείται, εκτός 
του τµήµατος που κεφαλαιοποιείται. Το Κόστος ∆ανεισµού που αφορά απόκτηση, παραγωγή ή 
κατασκευή ενός Ειδικού Περιουσιακού Στοιχείου, κεφαλαιοποιείται, περιλαµβανόµενο στο κόστος του 
στοιχείου. Αν ο δανεισµός σχετίζεται άµεσα µε ένα Ειδικό Περιουσιακό Στοιχείο, κεφαλαιοποιείται το 
Κόστος ∆ανεισµού µείον τυχόν έσοδα από προσωρινή χρήση των δανειακών κεφαλαίων. Αν ο δανεισµός 
είναι γενικός, το κόστος δανεισµού υπολογίζεται στο ύψος της επένδυσης για το Ειδικό Περιουσιακό 
Στοιχείο, µε βάση ένα επιτόκιο δανεισµού που σχετίζεται µε τα επιτόκια που καταβάλλει η εταιρία. 
 

6.25. Χρηµατοοικονοµικά Μέσα 
Χρηµατοοικονοµικό Μέσο είναι κάθε σύµβαση που δηµιουργεί για τον ένα συναλλασσόµενο 
χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο και για  τον άλλο χρηµατοοικονοµική υποχρέωση ή 
συµµετοχικό τίτλο. 
Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία είναι:  
α)διαθέσιµα, 
β)συµµετοχές, 
γ)απαίτηση για λήψη µετρητών ή άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
δ)απαίτηση για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών 
Υποχρεώσεων µε ευνοϊκούς όρους, 
ε)σύµβαση λήψης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους, 
στ)σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες µετοχές. 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις είναι:  
α)Υποχρέωση για παράδοση µετρητών ή άλλων Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων, 
β)δικαίωµα για ανταλλαγή Χρηµατοοικονοµικών Περιουσιακών Στοιχείων ή Χρηµατοοικονοµικών 
Υποχρεώσεων µε δυσµενείς όρους, 
γ)σύµβαση παράδοσης ίδιων µετοχών µεταβλητού ύψους, 
δ)σύµβαση για παράγωγα που διακανονίζονται µε ίδιες µετοχές. 
Συµµετοχικός Τίτλος είναι κάθε σύµβαση δικαιώµατος σε αναλογία της Καθαρής Θέσης τρίτου. 
Τα παράγωγα είναι συµβάσεις µεταβίβασης χρηµατοοικονοµικών κινδύνων, µε βάση ένα βασικό 
Χρηµατοοικονοµικό Μέσο και εµφανίζονται σαν Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία ή 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, ανάλογα αν είναι µε όρους πιθανά ευνοϊκούς ή αντίστοιχα πιθανά 
δυσµενείς. 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010 – 30.06.2010 
20 

 



EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Μέσο κατατάσσεται στα Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, στις 
Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, στην Καθαρή Θέση ή σαν Συµµετοχικός Τίτλος, µε βάση την ουσία 
της σχετικής σύµβασης. 
Τα σύνθετα Χρηµατοοικονοµικά Μέσα, εξετάζονται µε βάση την ουσία της σχετικής Σύµβασης και 
διασπώνται σε Χρηµατοοικονοµικά Περιουσιακά Στοιχεία, Χρηµατοοικονοµικές Υποχρεώσεις, 
Συµµετοχικούς Τίτλους. Τα σύνθετα µέσα που έχουν στοιχεία Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων και 
στοιχεία Καθαρής Θέσης, διασπώνται και η παρακολούθησή τους γίνεται διακεκριµένα για το κάθε 
στοιχεία. 
Τα µερίσµατα, εφόσον αφορούν τίτλους που είναι καταχωρηµένοι στην καθαρή θέση, µεταφέρονται σε 
χρέωση της καθαρής θέσης, καθαρά µετά από φόρους, µε την απόφαση για τη διανοµή τους. Τα 
µερίσµατα που αφορούν χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, όπως στις περιπτώσεις ορισµένων 
προνοµιούχων µετοχών, µεταφέρονται σε χρέωση των αποτελεσµάτων. 
Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για στοιχεία της καθαρής θέσης, µεταφέρονται σε χρέωση της 
Καθαρής Θέσης, µε την πραγµατοποίησή τους. 
Έσοδα, Έξοδα ή άλλα κόστη που γίνονται για Χρηµατοοικονοµικά Στοιχεία που δεν είναι στοιχεία της 
καθαρής θέσης, µεταφέρονται στα αποτελέσµατα, µε την πραγµατοποίησή τους. 
Τα κονδύλια στις Οικονοµικές Καταστάσεις, εµφανίζονται καταρχήν χωρίς συµψηφισµούς. Από αυτόν 
τον κανόνα, υπάρχει η εξής εξαίρεση:  
Ένα Χρηµατοοικονοµικό Περιουσιακό Στοιχείο και µία Χρηµατοοικονοµική Υποχρέωση, 
συµψηφίζονται µόνον όταν:  
α) υπάρχει ισχυρό νοµικό δικαίωµα συµψηφισµού, 
β) προβλέπεται διακανονισµός µε βάση το υπόλοιπο, 
γ) προβλέπεται συγχρόνως διακανονισµός (ρευστοποίηση) της απαίτησης και της υποχρέωσης. 
 

6.26. Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές 
Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει όλα τα νέα πρότυπα και τις διερµηνείες, η εφαρµογή των οποίων έγινε 
υποχρεωτική για τις χρήσεις που άρχισαν την 1 Ιανουαρίου 2010. Στην παράγραφο 3.1 παρουσιάζονται 
τα πρότυπα τα οποία έχουν εφαρµογή στην Εταιρεία και έχουν υιοθετηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2010 
καθώς και  τα πρότυπα τα οποία είναι µεν υποχρεωτικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, ωστόσο δεν είναι 
εφαρµόσιµα στις εργασίες της Εταιρείας. Στην παράγραφο 3.2 παρουσιάζονται τα πρότυπα, 
τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν έχουν ακόµα 
τεθεί σε ισχύ, είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε. 

Αλλαγές σε Λογιστικές Αρχές (Τροποποιήσεις στα δηµοσιευµένα πρότυπα έναρξης ισχύος 
2010) 

Οι αλλαγές σε λογιστικές αρχές που υιοθετήθηκαν αναλύονται ως ακολούθως: 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2009 

Κατά το 2009 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2009 –µια 
σειρά προσαρµογών σε 12 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις 
στα Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου 
µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων.  

Επιπλέον τα ακόλουθα πρότυπα, τροποποιήσεις και αναθεωρήσεις έχουν έναρξη ισχύος το 2010 αλλά 
δεν έχουν εφαρµογή στην εταιρεία. 

• Υιοθέτηση του αναθεωρηµένου ∆ΠΧΑ 3: «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» και του 
αναθεωρηµένου ∆ΛΠ 27: «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις και λογιστικός 
χειρισµός για επενδύσεις σε θυγατρικές» 

Το αναθεωρηµένο ∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων 
επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της 
αναφερόµενης περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η απόκτηση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά 
αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση δαπανών που σχετίζονται µε την 
απόκτηση και την αναγνώριση µεταγενέστερων µεταβολών στην εύλογη αξία του ενδεχόµενου τιµήµατος 
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(“contingent consideration”) στα αποτελέσµατα. Το τροποποιηµένο ∆ΛΠ 27 απαιτεί συναλλαγές που 
οδηγούν σε αλλαγές ποσοστών συµµετοχής σε θυγατρική να καταχωρούνται στην καθαρή θέση. 
Επιπλέον, το τροποποιηµένο πρότυπο µεταβάλλει το λογιστικό χειρισµό για τις ζηµίες που 
πραγµατοποιούνται από θυγατρική εταιρεία καθώς και από την απώλεια του ελέγχου θυγατρικής. Όλες οι 
αλλαγές των ανωτέρω προτύπων θα εφαρµοστούν µελλοντικά και θα επηρεάσουν µελλοντικές αποκτήσεις 
και συναλλαγές µε µετόχους µη ελεγχουσών συµµετοχών. 

Το αναθεωρηµένα πρότυπα αναµένεται να επηρεάσουν τη λογιστική αντιµετώπιση συνενώσεων 
επιχειρήσεων µελλοντικών περιόδων, ενώ η επίδραση αυτή θα εκτιµηθεί όταν αυτές οι συνενώσεις 
πραγµατοποιηθούν.  

• ∆ΛΠ 39: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση» - Τροποποίηση του 
∆ΛΠ 39 για στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις λογιστικής αντιστάθµισης  

Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 39 αποσαφηνίζει θέµατα λογιστικής αντιστάθµισης και πιο συγκεκριµένα τον 
πληθωρισµό και τον one-sided κίνδυνο ενός αντισταθµιζόµενου στοιχείου.  

 Η εφαρµογή της τροποποίησης δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις 
της εταιρείας. 

• Τροποποιήσεις στο ∆ΠΧΑ 2: «Παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών»  

Το ∆ΣΛΠ προχώρησε σε έκδοση τροποποίησης του ∆ΠΧΑ 2 αναφορικά µε τις συνθήκες επένδυσης 
του κεφαλαίου σύνταξης και της ακύρωσης του. Κανένα από τα τωρινά προγράµµατα πληρωµών 
βασιζόµενων σε συµµετοχικούς τίτλους δεν επηρεάζεται από τις τροποποιήσεις αυτές. Η ∆ιοίκηση 
εκτιµά ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 2 δε θα έχουν επίδραση στις λογιστικές πολιτικές της εταιρείας.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 15: Συµφωνίες Κατασκευής Ακινήτων  

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 15 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε τα ακόλουθα δύο ζητήµατα: 

Αν οι συµφωνίες κατασκευής ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ∆ΛΠ 11 ή του ∆ΛΠ 18. 

Πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται το έσοδο που προκύπτει από τις συµφωνίες κατασκευής ακινήτων. 

Η παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται κατά την λογιστική αναγνώριση των εσόδων και των σχετιζόµενων 
µε αυτά εξόδων, των επιχειρήσεων που αναλαµβάνουν την κατασκευή ακινήτων είτε απευθείας είτε µέσω 
υπεργολάβων. 

Οι συµφωνίες που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της ∆ιερµηνείας 15 είναι οι συµφωνίες κατασκευής 
ακινήτων. Επιπρόσθετα της κατασκευής ακινήτων, αυτού του είδους οι συµφωνίες µπορεί να 
περιλαµβάνουν την παράδοση και άλλων αγαθών ή υπηρεσιών. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 16: Αντισταθµίσεις Καθαρής Επένδυσης σε Επιχειρηµατική ∆ραστηριότητα του 
Εξωτερικού 

Οι επενδύσεις σε επιχειρηµατικές δραστηριότητες του εξωτερικού µπορεί να κατέχονται άµεσα από µία 
µητρική επιχείρηση ή έµµεσα από κάποια θυγατρική της. Σκοπός της ∆ιερµηνείας 16 είναι η παροχή 
καθοδήγησης σχετικά µε τη φύση των αντισταθµιζόµενων κινδύνων και το ποσό που έχει αναγνωριστεί 
στο αντισταθµιζόµενο στοιχείο για το οποίο έχει προσδιοριστεί σε µία σχέση αντιστάθµισης, και το ποια 
ποσά πρέπει να ανακατατάσσονται από ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα ως προσαρµογές ανακατάταξης, 
µε τη διάθεση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας του εξωτερικού 

Η ∆ιερµηνεία 16 εφαρµόζεται από µία επιχείρηση, η οποία αντισταθµίζει τον συναλλαγµατικό κίνδυνο 
που προέρχεται από µία καθαρή επένδυση σε επιχειρηµατική δραστηριότητα του εξωτερικού και 
επιδιώκει να καλύψει τις προϋποθέσεις της λογιστική αντιστάθµισης, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η 
παρούσα ∆ιερµηνεία εφαρµόζεται µόνο σε αντισταθµίσεις καθαρών επενδύσεων σε επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες στο εξωτερικό, ενώ δεν έχει εφαρµογή σε άλλους τύπους λογιστικής αντιστάθµισης, 
όπως για παράδειγµα για αντισταθµίσεις εύλογης αξίας ή ταµειακών ροών. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 17: ∆ιανοµές µη ταµειακών στοιχείων του ενεργητικού στους Ιδιοκτήτες 
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Όταν µία επιχείρηση προβαίνει στην ανακοίνωση διανοµής και έχει την υποχρέωση να διανείµει στοιχεία 
του ενεργητικού που αφορούν στους ιδιοκτήτες της, θα πρέπει να αναγνωρίζει µία υποχρέωση για αυτά 
τα πληρωτέα µερίσµατα.  

Σκοπός της ∆ιερµηνείας 17 είναι η παροχή οδηγιών αναφορικά µε το πότε θα πρέπει µία επιχείρηση να 
αναγνωρίζει τα µερίσµατα πληρωτέα το πώς θα πρέπει να τα µετρά καθώς και, το πώς θα πρέπει 
λογιστικοποιεί τις διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ενεργητικού που διανέµονται 
και της λογιστική αξία των πληρωτέων µερισµάτων όταν η επιχείρηση εξοφλεί τα µερίσµατα πληρωτέα.  

• Ε∆∆ΠΧΑ 18: Μεταφορές στοιχείων ενεργητικού από Πελάτες 

Η ∆ιερµηνεία 18 εφαρµόζεται κυρίως στις επιχειρήσεις ή οργανισµούς κοινής ωφέλειας. Σκοπός της 
Ε∆∆ΠΧΑ 18 αποσαφηνίζει τις απαιτήσεις των ∆ΠΧΑ σχετικά µε τις συµφωνίες κατά τις οποίες µια 
επιχείρηση λαµβάνει από ένα πελάτη της µέρος ενσώµατων παγίων ( οικόπεδα, κτηριακές εγκαταστάσεις 
ή εξοπλισµό τον οποίο η επιχείρηση θα πρέπει να χρησιµοποιήσει είτε µε σκοπό ο πελάτης να 
αποτελέσει µέρος ενός δικτύου ή µε σκοπό ο πελάτης να αποκτήσει συνεχή πρόσβαση στη παροχή 
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως για παράδειγµα παροχή ηλεκτρισµού ή νερού. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις, µια επιχείρηση λαµβάνει µετρητά από τους πελάτες της τα οποία θα πρέπει 
να χρησιµοποιηθούν για την απόκτηση ή τη κατασκευή κάποιας εγκατάστασης µε σκοπό τη διασύνδεση 
του πελάτη µε το δίκτυο ή τη παροχή αδιάλειπτης πρόσβασης στο δίκτυο αγαθών ή υπηρεσιών (ή και 
στα δύο ταυτόχρονα). Η ∆ιερµηνεία 18 αποσαφηνίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες πληρείται ο 
ορισµός του ενσώµατου παγίου, την αναγνώριση και επιµέτρηση του αρχικού κόστους. Επιπλέον 
προσδιορίζει τον τρόπο µε τον οποίο µπορεί να γίνει η εξακρίβωση της υποχρέωσης για τη παροχή των 
ανωτέρω υπηρεσιών µε αντάλλαγµα το ενσώµατο πάγιο καθώς και τον τρόπο αναγνώρισης του εσόδου 
και τη λογιστική αντιµετώπιση τον µετρητών που λαµβάνονται από τους πελάτες.  

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Επιπρόσθετες Εξαιρέσεις για 
Εταιρίες που Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά 

Η τροποποίηση παρέχει εξαίρεση από την αναδροµική εφαρµογή των ∆ΠΧΑ στην επιµέτρηση 
στοιχείων του ενεργητικού στους τοµείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και µισθώσεων. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η 
τροποποίηση δεν είναι εφαρµόσιµη στις εργασίες της εταιρείας. 

Πρότυπα, τροποποιήσεις και διερµηνείες σε ήδη υπάρχοντα πρότυπα τα οποία είτε δεν 
έχουν ακόµα τεθεί σε ισχύ είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ε.Ε.. 

Επιπλέον, η ∆ΣΛΠ έχει προχωρήσει στην έκδοση των παρακάτω νέων ∆ΠΧΑ, τροποποιήσεων και 
διερµηνειών τα οποία δεν είναι υποχρεωτικά για τις παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις και τα 
οποία µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης αυτών των οικονοµικών καταστάσεων δεν είχαν υιοθετηθεί από την 
ΕΕ. 

• ∆ΠΧΑ 9: «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα» 

Το ∆ΣΛΠ σχεδιάζει να αντικαταστήσει πλήρως το ∆ΛΠ 39 « Χρηµατοοικονοµικά µέσα αναγνώριση και 
αποτίµηση» κατά το τέλος του 2010, το οποίο θα τεθεί σε εφαρµογή για ετήσιες οικονοµικές περιόδους 
που ξεκινούν την 1 Ιανουαρίου 2013. Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί την πρώτο στάδιο του συνολικού σχεδίου 
αντικατάστασης του ∆ΛΠ 39. Τα βασικά στάδια έχουν ως εξής: 

1ο στάδιο: Αναγνώριση και αποτίµηση 

2ο στάδιο: Μεθοδολογία αποµείωσης 

3ο στάδιο: Λογιστική αντιστάθµισης 

Επιπλέον ένα επιπλέον σχέδιο πραγµατεύεται µε τα θέµατα που αφορούν στη διακοπή αναγνώρισης. 

Το ∆ΠΧΑ 9 στοχεύει στη µείωση της πολυπλοκότητα στη λογιστική αντιµετώπιση των 
χρηµατοπιστωτικών µέσων παρέχοντας λιγότερες κατηγορίες χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού και µια αρχή µε βάση προσέγγιση για την ταξινόµησή τους. Κατά το νέο πρότυπο, η 
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οικονοµική οντότητα ταξινοµεί τα χρηµατοοικονοµικά στοιχεία ενεργητικού είτε στο αποσβεσµένο 
κόστος είτε στην εύλογη αξία βάσει  

α) του επιχειρηµατικού µοντέλου της επιχείρησης για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
ενεργητικού, και 

β) των χαρακτηριστικών των συµβατών ταµειακών ροών των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων ενεργητικού 
(αν δεν έχει επιλέξει να ορίσει το χρηµατοοικονοµικό στοιχείο ενεργητικού στην εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων). 

Η ύπαρξη µονό δυο κατηγοριών - αποσβεσµένο κόστος και εύλογη αξία – σηµαίνει ότι θα απαιτείται 
µόνο ένα µοντέλο αποµείωσης στο πλαίσιο του νέου προτύπου, µειώνοντας έτσι την πολυπλοκότητα. 

Η επίδραση από την εφαρµογή του ∆ΧΠΑ 9 αξιολογείται από την επιχείρηση καθώς αναµένεται να 
υπάρχει επίδραση στα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσµατα από το επιχειρηµατικό µοντέλου που θα 
διαλέξει η επιχείρηση για τη διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων του ενεργητικού της. 

Το πρότυπο εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2013 και δεν 
έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 

• Τροποποίηση στο ∆ΠΧΑ 1 «∆ΠΧΑ Πρώτη Εφαρµογή» - Περιορισµένες Εξαιρέσεις από 
τη Συγκριτική Πληροφόρηση για τις Γνωστοποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 για Εταιρίες που 
Εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για Πρώτη Φορά  

Η Τροποποίηση παρέχει εξαιρέσεις σε εταιρίες που εφαρµόζουν τα ∆ΠΧΑ για πρώτη φορά από την 
υποχρέωση να παρέχουν συγκριτικές πληροφορίες σε σχέση µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από 
το ∆ΠΧΑ 7 ‘Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις’. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ. 

Η τροποποίηση αυτή δεν εφαρµόζεται για την εταιρεία. 

• ∆ΛΠ 24 «Γνωστοποιήσεις Συνδεδεµένων Μερών (αναθεώρηση)»   

Με την παρούσα τροποποίηση αποσαφηνίζεται η έννοια των συνδεδεµένων µερών και επιχειρείται 
µείωση στις γνωστοποιήσεις των συναλλαγών ανάµεσα σε συνδεδεµένα µέρη του δηµοσίου. 
Συγκεκριµένα, καταργείται η υποχρέωση των συνδεδεµένων µερών δηµοσίου να γνωστοποιήσουν τις 
λεπτοµέρειες όλων των συναλλαγών µε το δηµόσιο και µε άλλα συνδεδεµένα µέρη δηµοσίου,  
αποσαφηνίζει και απλοποιεί τον ορισµό του συνδεδεµένου µέρους και επιβάλλει την γνωστοποίηση όχι 
µόνο των σχέσεων, των συναλλαγών και των υπολοίπων ανάµεσα στα συνδεδεµένα µέρη αλλά και των 
δεσµεύσεων τόσο στις ατοµικές όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Η τροποποίηση 
αυτή, η οποία έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει υποχρεωτική εφαρµογή από την 1 
Ιανουαρίου 2011. Η εφαρµογή του αναθεωρηµένου προτύπου δεν αναµένεται να έχει ουσιώδη επίδραση 
στις οικονοµικές καταστάσεις. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 14 (Τροποποίηση)- «Προπληρωµές ελάχιστων κεφαλαιακών απαιτήσεων»  

Η Τροποποίηση έγινε για να άρει τον περιορισµό που είχε µια οντότητα στο να αναγνωρίσει ένα 
στοιχείο του ενεργητικού που προέκυπτε από εθελοντικές προπληρωµές που έκανε προς ένα πρόγραµµα 
παροχών προκειµένου να καλύψει τις ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις του. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2011 και έχει 
εγκριθεί από την ΕΕ.  Η διερµηνεία δεν είναι εφαρµόσιµη στην εταιρεία. 

• Ε∆∆ΠΧΑ 19: Εξόφληση  Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων µέσω Συµµετοχικών 
Τίτλων 

Η ∆ιερµηνεία 19 εξετάζει το θέµα της λογιστικής αντιµετώπισης των περιπτώσεων όταν οι όροι µιας 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης αποτελούν αντικείµενο επαναδιαπραγµάτευσης και ως αποτέλεσµα η 
οντότητα  εκδίδει µετοχικούς τίτλους στον πιστωτή για να εξοφλήσει το σύνολο ή µέρος της 
χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης.  Τέτοιες συναλλαγές αναφέρεται µερικές φορές ως  ανταλλαγές 
«χρεωστικών – συµµετοχικών τίτλων» ή συµφωνίες ανταλλαγής µετοχών, και η συχνότητα τους αυξάνεται 
κατά τη διάρκεια της οικονοµικής κρίσης. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους 
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που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010 και έχει εγκριθεί από την ΕΕ.  Η ∆ιερµηνεία δεν έχει 
εφαρµογή στην εταιρεία. 

• ∆ΛΠ 32-(Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση» - Ταξινόµηση 
Εκδόσεων ∆ικαιωµάτων σε Μετοχές. 

Η Τροποποίηση αναθεωρεί τον ορισµό της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης στο ∆ΛΠ 32 µε σκοπό 
την ταξινόµηση κάποιων δικαιωµάτων προαίρεσης ή δικαιωµάτων αγοράς µετοχών (που αναφέρονται 
µαζί ως «δικαιώµατα (rights)») ως συµµετοχικούς τίτλους. Η τροποποίηση εφαρµόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/02/2010 και η εφαρµογή της τροποποίησης θα εξεταστεί εάν 
θα έχει επίπτωση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της εταιρείας. Η παρούσα τροποποίηση έχει εγκριθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

• Ετήσιες Βελτιώσεις 2010 

Κατά το 2010 το ∆ΣΛΠ προέβη στην έκδοση των ετήσιων Βελτιώσεις στα ∆ΠΧΑ για το 2010 –µια 
σειρά προσαρµογών σε 7 Πρότυπα – που αποτελεί µέρος του προγράµµατος για ετήσιες βελτιώσεις στα 
Πρότυπα. Το πρόγραµµα των ετήσιων βελτιώσεων του ∆ΣΛΠ στοχεύει στο να πραγµατοποιούνται 
απαραίτητες αλλά µη επείγουσες προσαρµογές σε ∆ΠΧΑ τα οποία δεν θα αποτελέσουν µέρος κάποιου 
µεγαλύτερου προγράµµατος αναθεωρήσεων. Οι περισσότερες βελτιώσεις έχουν εφαρµογή για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 01/01/2011, ενώ προγενέστερη εφαρµογή τους επιτρέπεται. Οι 
ετήσιες βελτιώσεις δεν έχουν υιοθετηθεί από την ΕΕ. 

Η εταιρία δεν έχει σκοπό να εφαρµόσει κανένα από τα Πρότυπα ή τις ∆ιερµηνείες νωρίτερα. 

Με βάση την υπάρχουσα δοµή της εταιρείας και τις λογιστικές πολιτικές που ακολουθούνται, η ∆ιοίκηση 
δεν αναµένει σηµαντικές επιδράσεις (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) στις οικονοµικές καταστάσεις της 
εταιρίας από την εφαρµογή των ανωτέρω Προτύπων και διερµηνειών, όταν αυτά καταστούν εφαρµόσιµα.  

 

7. Σηµειώσεις Οικονοµικών Καταστάσεων 

7.1. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

  
Εδαφικές 
εκτάσεις 

Κτίρια - 
Τεχνικές 

Εγκαταστάσεις 
Μεταφορικά 

Μέσα 

Έπιπλα και 
λοιπός 

εξοπλισµός ΣΥΝΟΛΟ 

Α. Αξίες Κτήσης           

Υπόλοιπα 31.12.2008 0 388.418 3.317 740.768 1.132.503 

Προσθήκες 111.825 2.817 1.143 2.514 118.299 
Μειώσεις 0 0 2.720 3.846 6.566 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2009 111.825 391.235 1.740 739.435 1.244.235 

Προσθήκες 0 0 0 796 796 
Μειώσεις 0 0 0 3.825 3.825 
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2010 111.825 391.235 1.740 736.406 1.241.206 

      
      

Β. Αποσβέσεις           

Υπόλοιπα 31.12.2008 0 305.607 2.350 518.885 826.842 

Προσθήκες 0 17.465 130 45.444 63.039 
Μειώσεις 0 0 1.894 3.846 5.740 

Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 31.12.2009 0 323.072 586 560.483 884.141 

Προσθήκες 0 8.764 65 18.895 27.724 
Μειώσεις 0 0 0 3.661 3.661 
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Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπα 30.06.2010 0 331.836 651 575.717 908.204 

      
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2009 111.825 68.163 1.154 178.952 360.094

      

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2010 111.825 59.399 1.089 160.689 333.001

7.2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 

    Λογισµικά ∆ικαιώµατα ΣΥΝΟΛΟ 
Α. Αξίες Κτήσης       
Υπόλοιπα 31.12.2008 64.892 584.693 649.585 
Προσθήκες 0 50.270 50.270 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2009 64.892 634.963 699.855 
Προσθήκες 0 0 0 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 30.06.2010 64.892 634.963 699.855 
     
Β. Αποσβέσεις       
Υπόλοιπα 31.12.2008 25.838 310.387 336.225 
Προσθήκες 17.968 44.886 62.854 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 31.12.2009 43.806 355.273 399.079 
Προσθήκες 0 27.941 27.941 
Μειώσεις  0 0 0 
Αναπροσαρµογή / τακτοποιήσεις 0 0 0 
Υπόλοιπα 30.06.2010 43.806 383.214 427.020 
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2008 39.054 274.306 313.360
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31.12.2009 21.086 279.690 300.776
     
Αναπόσβεστο υπόλοιπο 30.06.2010 21.086 251.749 272.835

 
7.3. Αναβαλλόµενες φορολογικά απαιτήσεις / υποχρεώσεις 
 

Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
απαιτήσεις Προβλέψεις 

∆ιαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 

Αναπροσαρµογή 
ωφέλιµης ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις ΣΥΝΟΛΟ 

Υπόλοιπο 31/12/2008 167.896 9.328 4.974 (14.178) 55.848 223.869 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα (33.846) 0 0 0 0 (33.846) 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 5.682 0 0 5.682 

Υπόλοιπο 31/12/2009 134.050 9.328 10.656 (14.178) 55.848 195.705 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 2.299 0 0 0 0 2.299 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 0 0 

Υπόλοιπο 30/06/2010 136.349 9.328 10.656 (14.178) 55.848 198.003 
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Αναβαλλόµενες 
φορολογικές 
υποχρεώσεις Προβλέψεις 

∆ιαγραφή 
Εξόδων 

εγκατάστασης 

Αναπροσαρµογή 
ωφέλιµης ζωής 

παγίων 

Αλλαγή 
συντελεστών 
Φορολογίας 

Λοιπές 
επιδράσεις Σύνολο 

Υπόλοιπο 31/12/2008 46.302 14.406 75.472 (10.647) 59.123 184.657 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 0 (2.586) 0 0 (2.586) 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 5.682 0 53.380 59.062 

Υπόλοιπο 31/12/2009 46.302 14.406 78.568 (10.647) 112.503 241.132 

Επίδραση στα 
αποτελέσµατα 0 630 656 0 (35) 1.251 

Επίδραση στην καθαρή 
θέση 0 0 0 0 (32.492) (32.492) 

Υπόλοιπο 30/06/2010 46.302 15.036 79.224 (10.647) 79.976 209.889 

 
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις και απαιτήσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες στην 
Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης, δεδοµένου ότι αφορούν υπόλοιπα εντός της ίδιας φορολογικής αρχής, 
στη προκειµένη περίπτωση είναι η Φορολογική Αρχή της Ελλάδος. 
 

7.4. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 
       30/6/2010 31/12/2009 

Συνεγγυητικό Κεφάλαιο 411.601 470.550 

Επικουρικό Κεφάλαιο 411.089 857.598 
∆οσµένες Εγγυήσεις 11.886 11.886 
∆οσµένες Εγγυήσεις αφορούν σε:     
Εγγυήσεις Ενοικίων 11.541 11.541 
Εγγυήσεις ∆ΕΗ 345 345 
Σύνολο 834.576 1.340.034 

 
7.5. Πελάτες και λοιπές εµπορικές απαιτήσεις 

  30/6/2010 31/12/2009 
Σύνολο απαιτήσεων από πελάτες 2.017.207 1.461.663 

Προβλέψεις αποµείωσης επισφαλών απαιτήσεων (562.134) (552.139) 
Σύνολο 1.455.074 909.524 

 
Η πρόβλεψη αποµείωσης πελατών περιλαµβάνει τη διενέργεια συγκεκριµένης αποµείωσης για όσους 
πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και την διενέργεια γενικής πρόβλεψης µε βάση την 
ενηλικίωση των ανοικτών υπολοίπων πελατών.  
Βάσει του ∆ΛΠ 36, πραγµατοποιείται έλεγχος αποµείωσης των  υπολοίπων πελατών και 
αναπροσαρµόζεται η σχηµατισµένη πρόβλεψη αναλόγως. 
 

7.6. Λοιπές απαιτήσεις 
  30/6/2010 31/12/2009 

Ελληνικό ∆ηµόσιο - προκαταβεβληµένοι και παρακρατηµένοι φόροι 53.821 51.284 
Απαιτήσεις παραγώγων 432.422 409.267 

Λογ/σµός προθεσµιακών καταθέσεων(repos πελατών) 500.000 500.000 
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Λογ/σµός διαχειρ.προκ/λών 0 81 
Έξοδα επόµενων χρήσεων 439 26.286 
Προκαταβολές σε προµηθευτές 0 0 

Χρεωστικά υπόλοιπα πιστωτών διάφορων 16.800 18.055 
Σύνολο 1.003.482 1.004.974 

 
7.7. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση 
 

  30/6/2010 31/12/2009 

Συµµετοχές διαθέσιµες προς πώληση 1.439.804 1.581.075 

Προβλέψεις υποτίµησης λοιπών συµµετοχών διαθέσιµων προς 
πώληση (37.183) (37.183) 
Που αφορούν σε:     
Συµµετοχή σε  "Αιολική Α.Ε.Ε.Χ." 1.306.874 1.306.874 

Προηγούµενες διαφορές υποτίµησης 237.018 4.930 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω αποτελεσµάτων) 0 0 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω λοιπών συνολικών εσόδων) (141.271) 232.088 

Συµµετοχή σε µη εισηγµένη "U-TRADE ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ" 37.183 37.183 

Πρόβλεψη υποτίµησης συµµετοχής (37.183) (37.183) 
Σύνολο 1.402.621 1.543.892 

 
Κατά την τρέχουσα περίοδο υπήρξε διαφορά αποτίµησης των χρηµατοοικονοµικών στοιχείων που 
κατατάσσονται ως διαθέσιµα προς πώληση ποσού ευρώ -141.271,20. Η τιµή µε την οποία έγινε η 
αποτίµηση (30.06.2010) ευρώ 2,78  είναι η εσωτερική λογιστική αξία της συµµετοχής η οποία διαφέρει 
κατά ευρώ -0,28 σε σχέση µε την προηγούµενη αποτίµηση (31.12.2009 : 3,06). Ως αποτέλεσµα ποσό 
ευρώ -108.778,82 λογίστηκε στα λοιπά συνολικά έσοδα. 
Η επένδυση προς την ανώνυµη εταιρεία επενδύσεως χαρτοφυλακίου «Αιολική Α.Ε.Ε.Χ.» κατά την 
1/7/2008 επεναταξινοµήθηκε από την κατηγορία «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη µέσω 
αποτελεσµάτων» στην κατηγορία «Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία διαθέσιµα προς πώληση. 
Σε περίπτωση που το εν λόγω στοιχείο δεν είχε επαναναταξινοµηθεί τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
θα ζηµιώνονταν κατά 109 χιλ. €. 
 

7.8. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 
 

  30/6/2010 31/12/2009 

Χρεόγραφα που κατέχονται για εµπορικούς σκοπούς εκτός 
παραγώγων 11.260 19.488 
Χρεόγραφα που αφορούν σε:     

Μετοχές εισηγµένης εταιρείας εσωτερικού 19.209 19.209 

Προηγούµενες διαφορές αποτίµησης 279 925 

Τρέχουσες διαφορές αποτίµησης (µέσω αποτελεσµάτων) (8.228) (646) 
Σύνολο 11.260 19.488 
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7.9. Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
 

  30/6/2010 31/12/2009 
Ταµείο 896 1.961 

Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας σε € 3.870.153 5.073.039 
Καταθέσεις όψεως σε Ξ.Ν. 1.078.493 849.236 
Σύνολο 4.949.542 5.924.235 

 
Από το σύνολο των διαθεσίµων, ποσό € 3.922.949,92 αφορά ταµειακά διαθέσιµα πελατών ενώ 
αντίστοιχα τα ώριµα πιστωτικά υπόλοιπα κατά την 30.06.2010 ανέρχονται σε € 3.831.190,97. 
 

7.10. Μετοχικό κεφάλαιο 
  30/06/2010 31/12/2009
Αριθµός µετοχών 1.950.000 1.950.000 
Τιµή µετοχής 2,93 2,93
Σύνολο 5.713.500 5.713.500 
 
Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται, όπως αναφέρεται και στον πίνακα, από 1.950.000 
ονοµαστικές µετοχές αξίας 2,93 € έκαστη. Τελευταία αύξηση µετοχικού κεφαλαίου πραγµατοποιήθηκε 
την 29/9/2003. 
 

7.11. Υπέρ το άρτιο 
  30/06/2010 31/12/2009
∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο 12.021 12.021 
Σύνολο 12.021 12.021 

 
7.12. Αποθεµατικά εύλογης αξίας 

  30/6/2010 31/12/2009 

Αποθεµατικό υπεραξίας τίτλων διαθέσιµων προς πώληση 186.478 295.257 
Σύνολο 186.478 295.257 

 
Όπως αναφέρεται και σε προηγούµενη παράγραφο το αποθεµατικό σχηµατίστηκε από τη διαφορά 
αποτίµησης σε εύλογη αξία βάσει της τιµής ρευστοποίησης της επένδυσης..  

 

7.13. Λοιπά αποθεµατικά 
  30/6/2010 31/12/2009 
Τακτικό αποθεµατικό  420.364 420.364 
Αφορολόγητα αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων 513.390 313.247 
Αποθεµατικά από απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα 269.270 269.270 
∆ιαφορές µετατροπής 6.584 6.584 
Σύνολο 1.209.609 1.009.466 

 
Το Τακτικό Αποθεµατικό σχηµατίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της Ελληνικής Νοµοθεσίας 
(Ν.2190/20) κατά την οποία ποσό τουλάχιστον ίσο µε το 5% των ετησίων καθαρών (µετά φόρων) 
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κερδών, είναι υποχρεωτικό να µεταφερθεί στο Τακτικό Αποθεµατικό µέχρι το ύψος του να φθάσει το ένα 
τρίτο του καταβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεµατικό µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
κάλυψη ζηµιών µετά από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων, και ως εκ τούτου δεν 
µπορεί να χρησιµοποιηθεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Τα αφορολόγητα και τα ειδικώς φορολογηθέντα αποθεµατικά σχηµατίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
της φορολογικής νοµοθεσίας από αφορολόγητα ή ειδικώς φορολογηθέντα έσοδα και κέρδη. Τα ανωτέρω 
αποθεµατικά µπορούν να κεφαλαιοποιηθούν ή να διανεµηθούν µε απόφαση της Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των µετόχων, αφού ληφθούν υπόψη οι περιορισµοί που µπορεί να ισχύουν κάθε φορά. 
 

7.14. Αποτελέσµατα εις νέο 
 

Υπόλοιπο αποτελεσµάτων εις νέο 31/12/2009 (1.835.230) 
∆ιαφορά στα αποτελέσµατα από την πρώτη εφαρµογή (317.481) 
Μείον: αποτελέσµατα περιόδου 01/01 - 30/06/2010 (462.120) 
Μείον: µεταφορά σε λοιπά αποθεµατικά κερδών από α/γ χρεωγράφων χρήσης 2009  (200.143) 
  
Σύνολο (2.814.974) 

 
7.15. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 

Η πρόβλεψη για αποζηµίωση προσωπικού, λόγω εξόδου από την υπηρεσία απεικονίζεται στις 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 και βασίζεται σε ανεξάρτητη 
αναλογιστική µελέτη. 
 
  30/6/2010 31/12/2009 

Προβλέψεις αποζηµίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 51.049 51.049 
Σύνολο 51.049 51.049 
 
Η Εταιρεία προέβη σε αναλογιστική µελέτη του υπολογισµού των υποχρεώσεων του Ν.2112/20 
σύµφωνα µε το ∆.Λ.Π. 19 λαµβάνοντας υπόψη τις παρακάτω παραδοχές : 
 
∆ηµογραφικές παραδοχές: 
 

1. Πίνακας θνησιµότητας 
Ο νέος Ελληνικός πίνακας Θνησιµότητας 1990 για άνδρες και γυναίκες ( Υπ.Απ. Κ3-3974/99). 

2. Κινητικότητα προσωπικού: 
 

Οµάδα ηλικιών Οικειοθελής αποχώρηση Απόλυση 
Έως 40 ετών 13% 5% 
41 – 50 ετών 4% 1% 
51 και άνω 0% 0% 

 
3. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης: 

Σύµφωνα µε τις καταστατικές διατάξεις του Ταµείου Κύριας Ασφάλισης κάθε εργαζοµένου. 
4. Ηλικία κανονικής συνταξιοδότησης για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά επαγγέλµατα: 

Μείωση κατά 5έτη της κανονικής ηλικίας συνταξιοδότησης 
 

Οικονοµικές  παραδοχές: 
 

1. Μέσος ετήσιος ρυθµός µακροχρόνιας αύξησης πληθωρισµού: 
2% 

2. Μέση ετήσια µακροχρόνια αύξησης του Α.Ε.Π.: 
3% 

3. Αύξηση ετήσιου µισθολογίου που λαµβάνεται υπόψη για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20: 
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7% 

4. Προεξοφλητικό επιτόκιο: 5,5%  
5. Απόδοση επενδύσεων: 

Η ίδια µε το προεξοφλητικό επιτόκιο 
6. Περιουσιακά στοιχεία για την αποζηµίωση του Ν. 2112/20 βάσει των ∆ΛΠ 19 κατά την 

ηµεροµηνία αποτίµησης:: 
Μηδέν 
 

Άλλες  παραδοχές: 
 

1. Ύψος αποζηµίωσης: 
Σύµφωνα µε τις οδηγίες της εταιρείας εκτιµήθηκε η εφαρµογή των νοµοθετικών διατάξεων του 
Ν. 2112/20. 

2. Γενική αρχή υπολογισµού των αναλογιστικών µεγεθών: 
Η αρχή της συνεχιζόµενης δραστηριότητας σύµφωνα µε το πλαίσιο των ∆ΠΧΑ. 

3. Αναλογιστική µέθοδος αποτίµησης: 
Χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της Προβεβληµένης Πιστούµενης Μονάδος (Projected Unit 
Credit Method). 
 

Παρατηρήσεις που αφορούν στην παραδοχή του Προεξοφλητικού Επιτοκίου: 
 
Λαµβάνοντας υπόψη ολόκληρη την καµπύλη επιτοκίων κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης και το 
εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών, εκτιµήθηκε το µέσο σταθµικό επιτόκιο, το οποίο 
ανέρχεται σε 5,5 %. 
 

7.16. Προµηθευτές και συναφείς υποχρεώσεις 
 

  30/6/2010 31/12/2009 
Προµηθευτές εσωτερικού 30.855 27.010 
Προµηθευτές εξωτερικού 14.343 16.324 
Σύνολο 45.198 43.334 

 
7.17. Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 

  30/6/2010 31/12/2009 
Τράπεζες - λ/σµοί δανειακών υποχρεώσεων 70.000 70.000 
Σύνολο 70.000 70.000 

 
7.18. Λοιπές υποχρεώσεις 

  30/6/2010 31/12/2009 
Πιστωτικά υπόλοιπα πελατών 4.519.627 5.276.662 
Πιστωτικά υπόλοιπα λογαριασµών προκαταβολών 43 0 

Οφειλόµενες αποδοχές προσωπικού 6.819 1.408 
∆ικαιούχοι αµοιβών 277.603 138.816 
Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις προς συνδεδεµένες επιχ/σεις σε 
€ 836 0 

Θεµατοφύλακες (µετοχές εσωτερικού) 0 7.031 
Εκκαθάριση (ξένες µετοχές) 176.621 0 
Εκ.Παράγωγα Εξωτερικού 137.620 183.737 
Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις από repos πελατών σε € 500.000 500.000 
Φόρος προστιθέµενης αξίας 3.270 34 

Φόροι - Τέλη αµοιβών προσωπικού 36.433 59.925 
Φόροι - Τέλη αµοιβών τρίτων 3.085 7.891 

Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις περιόδου 01.01.2010 – 30.06.2010 
31 

 



EUROCORP SECURITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 
Λοιποί φόροι  - τέλη 2.126 1.050 
Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 20.219 40.255 
Λοιπά ταµεία κύριας ασφαλίσεως 767 2.211 
Λοιπές υποχρεώσεις 10 10 
Έξοδα χρήσεως δουλευµένα 0 4.103 
Σύνολο 5.685.080 6.223.132 

 
7.19. Βραχυπρόθεσµες προβλέψεις 
 

  30/6/2010 31/12/2009 
Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου 92.542 92.542 
Σύνολο 92.542 92.542 

 
7.20. Πωλήσεις 
 

  30/6/2010 30/6/2009 

Πωλήσεις υπηρεσιών 460.980 638.600 

Μεταβιβαστικά 43.264 211.339 

Προµήθειες από παράγωγα προϊόντα 289.879 504.795 
Σύνολο 794.122 1.354.734 

 
7.21. Κόστος πωληθέντων 

  30/6/2010 30/6/2009 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 459.165 543.336 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 295.458 321.513 
Παροχές τρίτων 25.830 24.654 
Φόροι - Τέλη 23.282 30.318 
∆ιάφορα έξοδα 23.043 34.659 
Αποσβέσεις παγίων 36.182 29.744 
Σύνολο 862.962 984.223 

 
7.22. Λοιπά έσοδα 

  30/6/2010 30/6/2009 
Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις 4.472 0 
Έκτακτα και ανόργανα έσοδα  73.528 56.612 

Έσοδα από αχρησιµοποίητες Προβλέψεις προηγουµένων 
χρήσεων 0 8.469 
Έσοδα προηγούµενων χρήσεων 0 3.354 
Σύνολο 78.000 68.435 

 
Τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα αφορούν πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές. 
 
 

7.23. Έξοδα διάθεσης 
  30/6/2010 30/6/2009 
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∆ιάφορα έξοδα 1.291 3.311 
Σύνολο 1.291 3.311 

 
7.24. Έξοδα διοίκησης 

  30/6/2010 30/6/2009 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 247.243 292.565 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 59.134 227.625 
Παροχές τρίτων 33.878 45.081 
Φόροι - Τέλη 12.537 16.325 
∆ιάφορα έξοδα 188.297 233.828 
Αποσβέσεις παγίων 19.483 16.016 
Σύνολο 560.571 831.441 

 
7.25. Λοιπά Έξοδα 

  30/6/2010 30/6/2009 
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα  29.271 49.614 
Έκτακτες ζηµίες 4.977 11 

Σχηµατιζόµενες στη περίοδο προβλέψεις 9.995 347 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 0 209 
Σύνολο 44.243 50.181 

 
Τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα αφορούν κυρίως χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές.  
 

7.26.  Χρηµατοοικονοµικά έσοδα 
  30/6/2010 30/6/2009 
Έσοδα συµµετοχών 136.250 200 
Έσοδα χρεογράφων 0 5.151 
Λοιποί πιστωτικοί τόκοι 21.863 144.981 

Κέρδη από πώληση συµµ/χών &χρεογράφων 0 206.793 
Λοιπά έσοδα κεφαλαίων 0 201.551 
Κερδη απο συναλλαγές 218 80 
Σύνολο 158.330 558.756 

 
7.27. Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 

  30/6/2010 30/6/2009 

Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπρόθεσµων τραπεζικών 
χρηµατοδοτήσεων 4.570 143.091 

Προµήθειες εγγυητικών επιστολών 5.689 14.884 

Λοιπά συναφή µε τις χρηµατοδοτήσεις έξοδα 2.903 5.718 

∆ιαφορές αποτιµήσεως συµµετοχών και χρεογράφων 8.228 0 
∆ιάφορα χρηµατοοικονοµικά έξοδα 3.163 3.637 
Σύνολο 24.553 167.330 

 
7.28. Φόρος Εισοδήµατος 
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Ο φόρος εισοδήµατος προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη εκπιπτόµενων 
δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη 
φορολογική νοµοθεσία.  
Οι παραπάνω δαπάνες αναµορφώνονται κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε κάθε 
ηµεροµηνία αναφοράς.  
Συµφωνά µε τις πρόσφατες θεσµοθετηµένες αλλαγές στο φορολογικό νόµο, οι συντελεστές του φόρου 
εισοδήµατος νοµικών προσώπων για τα έτη 2010 έως 2014 µειώνονται σταδιακά από 24% έως 20% 
αντίστοιχα.. Η Εταιρία λαµβάνοντας υπόψη τους νέους φορολογικούς συντελεστές και σύµφωνα µε το 
∆ΛΠ 12, έχουν αναπροσαρµόσει την αναβαλλόµενη φορολογία κατά αναγνωρίζοντας την διαφορά ως 
έσοδο και έξοδο από Φόρο Εισοδήµατος στην κατάσταση αποτελεσµάτων αντίστοιχα. 
 
  30/6/2010 30/6/2009 
Φόρος εισοδήµατος εταιρείας βάσει Ε.Λ.Π. 0 0 
Αναβαλλόµενη φορολογία 1.048 (3.962) 
Σύνολο                                                                                                                   1.048 (3.962) 
Η αναβαλλόµενη φορολογία στην κατάσταση συνολικών εσόδων  
αναλύεται ως εξής:     
Επίδραση από µεταβολές προβλέψεων 2.299 (1.868) 
Επίδραση από διαγραφή εξόδων εγκατάστασης (3.308) (1.192) 
Επίδραση από αναπροσαρµογή ωφέλιµης ζωής 2.057 (902) 
Λοιπές επιδράσεις 0 0 
Σύνολο 1.048 (3.962) 
 

8. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

 

8.1. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη 
Συναλλαγές µε Συνδεδεµένα µέρη (∆ΛΠ 24)  30/6/2010 
Αγορές αγαθών και υπηρεσιών 278.240 
Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 0 
Υποχρεώσεις σε συνδεµένα µέρη 484.881 
Συναλλαγές και αµοιβές Βασικών ∆ιοικητικών Στελεχών 
(έξοδα) 275.197 
Έσοδα από συναλλαγές µε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 
Απαιτήσεις από Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 
Υποχρεώσεις σε Βασικά ∆ιοικητικά Στελέχη 0 

 
8.2. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού 

  
  30/6/2010 30/6/2009 
Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού          27 29 
   

8.3. Ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις 
Η εταιρεία έχει ελεγχθεί φορολογικά µέχρι και τη χρήση 2006. 
Για τις ανέλεγκτες χρήσεις η εταιρεία έχει σχηµατίσει τις ανάλογες προβλέψεις βάσει εκτιµήσεων από 
ιστορικά στοιχεία. 

 
8.4. Ενδεχόµενες απαιτήσεις / υποχρεώσεις 

Η έκβαση των υφιστάµενων επίδικων υποθέσεων δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στην 
οικονοµική κατάσταση της εταιρείας. 
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Για την εξάλειψη του κινδύνου µη είσπραξης απαιτήσεων αυτών, η εταιρεία πέραν των προβλέψεων που 
έχει σχηµατίσει καλύπτεται και από εµπράγµατες ασφάλειες. 
Εγγυητικές επιστολές::  
Υπέρ Συνεγγυητικού Κεφαλαίου: 470.549,78 €   
Υπέρ Ελληνικά Χρηµατιστήρια Α.Ε. : 600.000,00 € 
Υπέρ Reuters: 2.285,00 €  
Υπέρ «Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου»: 85.430,07 € 
 
 

8.5. Ζηµιές / Κέρδη ανά µετοχή 
  30/6/2010 30/6/2009 
Καθαρά κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της εταιρείας (462.120) (58.523) 
Μέσος σταθµικός αριθµός κοινών µετοχών 1.950.000 1.950.000 
Βασικά κέρδη ανά µετοχή (€/µετοχή)   (0,2370) (0,0300) 

 
8.6. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία αναφοράς 

∆εν υπάρχουν τέτοιας φύσης γεγονότα τα οποία να επιδρούν στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας.. 
 
 

Αθήνα, 23 Αυγούστου 2010 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Η ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆.Σ. 
Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΙΩΝ ΚΟΥΦΟΠΑΝΤΕΛΗΣ 
Α.∆.Τ. ΑΒ 043447 

ΙΟΛΗ ΒΑΛΤΖΗ 
Α.∆.Τ. Π 073421 

ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΜΠΙΛ  Η
Α.∆.Τ. Μ 246691 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΒΥΖΑΝΗΣ 
Α.∆.Τ. Φ 048182 
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